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Jessaja 14: 28-29
In het sterfjaar van koning Achaz werd dit aangekondigd:
“Juich niet te vroeg, Filistijnen,
nu de stok die jullie sloeg is gebroken.
Want de slang baart een adder
en die brengt een vliegensvlugge cobra voort.”
De slang heeft in de Bijbel altijd iets mysterieus. In het scheppingsverhaal is de
slang erop uit om Adam en Eva te verleiden tot het kwaad, dat God verboden heeft.
Meestal staat de slang dan ook voor het kwaad of de duivel. Maar in dit stuk ligt dat
toch wat anders. Hier is de slang een beschermer van de armen en de zwakken.
De slang komt in de plaats van de stok die de Filistijnen sloeg. Die stok duidt
blijkbaar koning Achaz aan, die net gestorven is. In de plaats van de stok, komen nu
de slang, de adder en de vliegensvlugge cobra. Wat brengen zij tot stand? Dat staat
in het volgende vers, dat eveneens tot de Filistijnen gericht is: “De kinderen van de
armen zullen veilig leven, de zwakken vlijen zich rustig neer, maar jullie nazaten
laat ik verhongeren en wie er nog over is, wordt omgebracht.”
De slang is hier dus in dienst van God om zijn vijanden aan te vallen, zodat de
armen en zwakken veilig zijn. Dat doet denken aan een andere profetische tekst,
Amos 9:3, waar God zijn oordeel aankondigt over de onderdrukkers van de armen:
“al proberen ze zich voor mij te verbergen op de bodem van de zee, Ik zal de slang
daar bevelen om hen te bijten.”
De slang komt ook voor in een recent stuk van de scriba van de PKN synode, ds.
René de Reuver. Hij vergelijkt onze huidige kerk met een slang die van huid wisselt.
De Protestantse Kerk kan niet hetzelfde blijven, omdat de secularisatie grote gaten
slaat in de huidige kerkelijke organisatie. We kennen het beeld wel: “slinkende
gemeenten, afstoten van kerkgebouwen, kleiner wordende predikantsplaatsen,
groeiend bijbels analfabetisme … Dit alles doet pijn.” Dit betekent dat we als kerk
moeten veranderen, er komen nieuwe vormen van kerk-zijn, die anders zijn dan
wat we gewend zijn. Hij schrijft dan: "Hoe pijnlijk ook, het is een teken van
vitaliteit.” En: “zoals wij wisselen van een jas die niet meer voldoet, zo verwisselt
een slang zijn huid.” De kerk is dus net als een slang bezig de oude huid af te doen
en een nieuwe te laten groeien.
Er is namelijk ook positief nieuws, zelfs in de onderzoeken van het Sociaal
Cultureel Planbureau dat telkens weer op de ontkerkelijking wijst. De Reuver: “Wat
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DIENSTEN
VOOR DE KOMENDE MAAND
3 FEBRUARI

9.30

DS. W.L. DE JONG

COLLECTE: WERELDDIACONAAT EN KERK

10 FEBRUARI

9.30

DS. W.L. DE JONG

COLLECTE: DIACONIE EN KERK

17 FEBRUARI

9.30

DOOPDIENST

COLLECTE: KERK IN ACTIE | KERK

DS. W.L. DE JONG

24 FEBRUARI

10.00 CONTACTGROEP
COLLECTE: DIACONIE EN KERK | MISSIONAIR

19.30 IONAVIERING | COMMISSIE EREDIENST

COLLECTIE: DIACONIE EN KERK

NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 3 MAART 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
Heiny van der Meulen, Mr. Frenkelstrjitte 9, verblijft in de
Waadwente in Dokkum voor revalidatie.
We wensen alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe.

Kerkelijk werker Wia Marinus
Wia Marinus werd op zondag 20 januari in het ambt van ouderling bevestigd.
Zij maakt in deze periode eerst kennis met zoveel mogelijk leden uit de gemeente,
en in het bijzonder met de middengroep van 30-50 jarigen. Zij zal ook bij enkele
toerustingsactiviteiten aanwezig zijn. We wensen haar een mooie tijd toe in onze
gemeente.

Doopdienst
Op 10 februari vieren wij de doop van Sietse van der Velde, zoon van Rein en
Hylkje aan de Tjaerdewei 32. We hopen op een mooie dienst waarin de
gemeenschap van Christus gevierd wordt, omdat daar nu weer een mensenkind aan
toegevoegd wordt.
“O Heer bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.”

Toerusting in februari
−

−
−

−

−

“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.
De groothuisbezoeken rond ‘Een goed gesprek’ gaan door. Deelnemers
krijgen een uitnodiging.
Het samen koken, eten en een thema bespreken bij Een mond vol is van
start gegaan. Er zijn verschillende avonden: deelnemers krijgen een
uitnodiging.
De koffieochtend voor ouderen is weer op dinsdag 5 februari.
Filmavond over het inspirerende werk van ds. Ad van Nieuwpoort “Hier ben
ik” op donderdagavond 7 februari, 19.45 uur.
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IN MEMORIAM
Wij gedenken
Klaas de Jong
Op woensdag 16 januari is Klaas de Jong plotseling overleden op de leeftijd van 88
jaar. Hij woonde bijna zijn hele leven op de boerderij aan het Galgeheech 11.
De uitvaartdienst werd op maandag 21 januari gehouden in de hervormde kerk ‘de
Ikker’ in Damwoude.
Hij kwam uit een groot gezin (2 zoons en 8 dochters) en werkte al jong op de
boerderij, die hij later met zijn broer Jan en zus Doet overnam van zijn ouders.
Op de rouwkaart stond: "Geborgen in Gods hand door zijn verbond."
Die woorden geven al aan waar Klaas de Jong naar uitkeek, zijn verwachting om bij
God thuis te komen. Het verbond van God met zijn volk, dat was heel belangrijk
voor Klaas, want God geeft dat verbond nooit op.
Klaas werkte van jongsaf aan op de boerderij van zijn ouders. Er werd nog met de
hand gemolken, buiten op het land. Klaas had eigenlijk twee favoriete dieren:
paarden en schapen. Hij vond het prachtig om met paard en wagen rond te rijden,
soms alleen, dan weer met anderen zoals Arend Leijstra. Toen zijn vader overleden
was, wilde Klaas ook schapen hebben. Hij haalde zelf een paar schapen op in
Damwoude, zwart-witte schapen. Daar kon hij van genieten: paarden en schapen.
Klaas verhuisde in november 2016 naar het Talma Hus in Veenwouden,
nadat hij een maand in het ziekenhuis was geweest. Hij herstelde goed in het Talma
Hus en had het er naar zijn zin. Alleen het lopen bleef een probleem, zodat hij
meestal in de rolstoel zat. Hij kreeg regelmatig bezoek van familie en vrienden,
hij maakte graag een praatje met de zusters, zo was hij een dankbaar mens.
Hij is ook overleden in het Talma Hus, en we wensen zijn broer Jan en zusters en
overige familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
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ROOSTERS 2019
Uitgave
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli | augustus
september
oktober
november
december

Kopijdatum/redactie
19 december
23 januari
20 februari
27 maart
24 april
22 mei
26 juni
21 augustus
25 september
23 oktober
20 november

Bezorging voor
6 januari
3 februari
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 24 feb 2019
BEZORGEN SNEINSKRANTE
02-02-2019
Inge Vlaming
09-02-2019
Tjitske Kooistra
Janke Korporaal16-02-2019
Torensma
Donnie & Klaasje
23-02-2019
de Vries
UITDELEN SNEINSKRANTE
03-02-2019
Age Geertsma
Harry & Ymkje
10-02-2019
Zwanenburg
Freerk & Lucretia
17-02-2019
de Groot
24-02-2019
Klaas Boersma
BLOEMEN BEZORGEN
Jellie van der Meer
03-02-2019
& Arlette Talman
10-02-2019
Hillie Elzinga
17-02-2019
Doetie Marinus
24-02-2019
Anna Boers
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MEDEDELINGEN
Mutaties
Vertrokken:
Froukje van der Meer, voorheen Baron v. Sytzemawei 3 en Kees van der Veen, D.K.
Boersmastrjite 21. Zij zijn samen naar Oentsjerk vertokken. We wensen jullie alle
goeds in je nieuwe woonplaats.
Verhuisd:
Sjoukje Hiemstra, wonende te Leeuwarden maar nog lid van onze gemeente, is
verhuisd naar Burdaard, Bourboomstraat 43. Ook jou wensen we alle goeds.
Binnengekomen: van de kerk Raard-Foudgum: het gezin van Piet en Anja Hoekstra
– van der Galiën met hun drie gedoopte kinderen Jitse, Jouke en Tiny. Ze zijn
komen wonen op de Juckemawei 8. We heten jullie van harte welkom en hopen dat
jullie je in onze gemeente thuis zullen voelen.

Keramiekavond
In het toerustingsboekje staat dat Marga Joosten een avond met keramiek zou
verzorgen. Helaas kan deze avond niet doorgaan, vanwege persoonlijke
omstandigheden. In het volgende seizoen hoopt Marga Joosten dit wel te kunnen
organiseren.

Collecten december
Datum: Kerk:
Totaal
2-12-18 kerk
€ 78,10
9-12-18 kerk
€ 72,75
16-12-18 kerk
€ 57,17
23-12-18 kerk
€ 94,65
24-12-18
€ 25-12-18 kerk
€ 189,58
Totalen: € 492,25

Diaconie:
diaconie
diaconie
diaconie
diaconie
diaconie

Totaal
€ 74,35
€ 71,65
€ 73,10
€ 90,20
€ € 231,50
€ 540,80

Diversen:
miss.werk
pastoraat

Totaal
€ 61,80
€ 63,91
€ € kinderen in de knel € 611,75
€ € 737,46

tot.gen.
€ 214,25
€ 208,31
€ 130,27
€ 184,85
€ 611,75
€ 421,08
€ 1.770,51

Van de diaconie
Beste gemeenteleden,
Vanuit de Diaconie ondersteunen we twee projecten van Kerk In Actie gedurende 2
jaar. De vaste zendingsbijdragen en de opbrengst van het
zendingsbusje, welke in de hal van de Alexander Kerk
staat, is ook voor deze projecten bestemd.
Het thema van de beide projecten is: Versterk de kerk.
We ondersteunen een project in Kameroen: predikanten
opleiden en duurzame landbouw. En het tweede project
is in Guatemala: vrouwen versterken in kerk en
samenleving.
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VAN DE DIACONIE
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen
Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen
wereldwijd van wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd
verbonden. We willen van elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk
zich via Kerk in Actie in voor het thema Versterk de kerk. Samen met
partnerorganisaties van Kerk in Actie komen we op een voor een sterke kerk
wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en onderdrukking.
Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge NoordKameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000
christen samen in 1.300 kerken. Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De
meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder opleiding.
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel
én in geestelijk opzicht. De kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en
stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen te werken. Ook kunnen
zestig studenten ieder jaar een theologische onderwijs volgen, om opgeleid te
worden tot goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in NoordKameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 300 voorgangers opgeleid.
Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Guatemala
Tussen 1960 en 1996 was er veel geweld in Guatemala door een burgeroorlog. Ruim
240.000 mensen kwamen hierbij om het leven. Ondanks dat de oorlog voorbij is, is
er nog steeds veel geweld, vooral tegen vrouwen. Daarom is Cedepca opgericht: het
Evangelisch Centrum voor Pastorale Studies in Centraal-Amerika. Cedepca wil
levens en gewoontes veranderen. Naast een theologische opleiding biedt Cedepca
cursussen aan voor vrouwen. Om hen te versterken. Om vrouwen te stimuleren
actief te worden in hun dorp en kerk. Om op te staan tegen het geweld en onrecht
in hun samenleving.
Cedepca is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk,
waar onze gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op
www.kerkinactie.nl/cedepca.
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EVEN BIJPRATEN
Ik zat te denken hoe ik mijn maandelijkse stukje in dit kerkblad zou
noemen. Mijn plan is om in deze stukjes even met u, met jullie van
gedachten te wisselen. Dat kan over van alles zijn: iets wat zich
voordoet in de actualiteit, iets wat past bij de tijd van het kerkelijk jaar, gewoon iets
meditatiefs wat me invalt of iets wat me nodig lijkt om met u als gemeenteleden te
delen. Een kerkblad wordt vaak toch wel goed gelezen en via geschreven stukjes
kun je soms ook echt even het gevoel krijgen dat je contact hebt, al is het natuurlijk
wat eenzijdig. Pastorale berichten uit de straten Mr. Frenkelstrjitte, Tjaerdawei en
Tsjerkestrjitte (dat zijn de straten waar ik actief zal zijn in het pastoraat, de overige
straten neemt collega Wybren de Jong voor zijn rekening) krijgen uiteraard ook een
plekje in de stukjes, al zal dat altijd in overleg gaan met de betrokkene.
Samenvattend is het een beetje bijpraten wat je in zo'n stukje doet en zo was de
naam dan ook snel gevonden: Even bijpraten.
Ik heb inmiddels al aardig wat mensen ontmoet, bij sommigen kwam ik thuis en
anderen ontmoette ik in vergaderingen. Afgelopen zondag was er de mooie
bevestigingsdienst in de Alexandertsjerke. Er was o.a. een lied uitgezocht met een
prachtige tekst, daar wil ik nog een klein stukje van met u delen:
Zoals ik ben, kom ik nabij,
Met niets in handen dan dat Gij
Mij riep en zelf U gaf voor mijO Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
Mijn angsten en onzekerheid,
Mijn maskers en mijn ijdelheidO Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
Reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
Vervult, verlicht, verwarmt Gij mijO Lam van God, ik kom.
Zo nodigt God ons uit om met Hem op weg te gaan. Dat geldt voor mij nu ik aan
mijn nieuwe taak mag beginnen maar in wezen geldt het voor iedereen, wat onze
taak of opdracht in het leven ook is. Daar mogen we elkaar dan middels zo’n lied
aan herinneren, hoe mooi is dat.
De mensen die aan de Mr. Frenkelstrjitte, de Tsjerkestrjitte of de Tjaerdawei wonen
krijgen binnenkort een uitnodiging in de bus voor een kennismakingsmiddag of
avond. Op 11 en 21 februari (avond) en 14 februari (middag) wil ik u in de
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EVEN BIJPRATEN
gelegenheid stellen mij persoonlijk maar ook elkaar te ontmoeten in
de Beijer. U kunt dan zelf een moment kiezen wat u het beste past.
Mensen die liever een individueel bezoek bij hen thuis krijgen kunnen
dat ook aangeven. Zo hoop ik in korte tijd nog wat meer contacten op te doen. Voor
de koffieochtenden en ‘Een mond vol’ zijn inmiddels al voorbereidingen in gang
gezet, ik kijk er naar uit!
Vrede en alle goeds gewenst!
Wia Marinus

Ionaviering op 24 februari
Op zondagavond 24 februari is er om 19:30u. weer een viering in de lijn van de
Iona-gemeenschap.
We hopen dat u ook eens van deze sfeer wil proeven en daarom houden we het
thema hetzelfde als de vorige keer, omdat er toen slechts een enkeling op af
gekomen was. Het thema is daarom wederom: “Gesprekken met God” en we lezen
over de Emmaüsgangers uit Lucas 24.
Bij welke gesprekken kwam of komt de Heer in ons leven dichterbij?
In deze dienst wordt u uitgenodigd om iets van uw eigen ervaring te delen, maar
het hoeft niet.We zitten in een kring en vieren dankbaar in een kleine groep hoe ons
leven gedragen wordt door de Eeuwige.

Nederlands Bijbelgenootschap
Eerste bijbels uitgedeeld in Haïti
December vorig jaar voerde het Nederlands Bijbelgenootschap actie voor
(kinder)bijbels voor Haïti. Begin dit jaar werden duizenden arme kinderen in Haïti
blij gemaakt met een eigen bijbel!
De meeste bijbels zijn uitgedeeld op scholen tijdens een feestelijke
(kerst)bijeenkomst. Maar ook in vele kerken in het hele land kregen kinderen een
bijbel uitgereikt. Naast een bijbel kregen de kinderen vaak ook een cadeautje zoals
een pop of speelgoedauto dankzij de steun van andere sponsors.
Namens deze kinderen en de collega’s van het bijbelgenootschap in Haïti: hartelijk
dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie.
Bron: Nederlands Bijbelgenootschap
Contactpersoon: Jaap Posthumus
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VAN DE KERKENRAAD
Verslag kerkenraadsvergadering 17 december 2018
Opening: Ds. de Jong opent de vergadering met gebed. Daarna leest hij een
adventsgebed voor van Jaap Zijlstra uit het boekje Inkeer.
De agenda kan onveranderd vastgesteld worden.
Notulen 19 november 2018:
• De collecte in de kerstnachtdienst wordt een deurcollecte.
• SDG wil wel vaker in een dienst spelen, ook een gedeelte van het korps zou dit wel
willen doen.
• Het aansteken van de lichtjes voor de gedachtenisdienst werd over het algemeen
positief ervaren. Iedereen kon dit in alle rust doen.
De notulen worden verder goedgekeurd en ondertekend.
Actie en besluitenlijst: We gebruiken dit jaar de 2 kleinere kerstbomen van SDG
in plaats van de grote kerstboom. Het is erg veel werk om die grote op te tuigen en
later weer op te ruimen. De koffieschenkers voor eerste kerstdag zijn geregeld.
Ingekomen stukken: Anna van der Meer voorheen Schoolstraat is overleden. De
begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. De rouwbrief kon door iedereen even
gelezen worden. Namens de kerkenraad wensen we de familie veel sterkte toe.
Mededelingen: Jeugd en zondagschool hadden geen mededelingen.
Wel merkt iemand op dat Cindy Haarsma het project zo leuk deed met de kinderen
van de zondagschool terwijl er maar weinig kinderen waren. Een pluim voor de
zondagschool.
De Celebration Time komt eigenlijk mensen te kort, maar ze zijn nog niet actief op
zoek naar nieuwe leden.
Het Roemenië comité wil t.z.t. wel uitleg geven over de reis die gemaakt is. De
verkoop van de kaarten heeft 1156 euro opgebracht.
Commissie Eredienst: Zij zijn bezig met de voorbereiding van de eerste kerstdag
Het voorstel is om de laatste Ionaviering in februari nog een keer te doen. Als het
dan niet aan slaat is de overweging om er dan een punt achter te zetten.
College van diakenen: Op 15 december 2019 zal het avondmaal gehouden
worden. Nog een vraag van de diakenen aan de kerkrentmeesters. Wie is er
aanwezig in de dienst op oudejaarsavond?
Op 20 januari 2019 wordt er een collecte gehouden voor World Servants. De
opbrengst van deze collecte wordt door de diaconie verdubbeld. Op deze zondag is
ook de bevestiging van onze nieuwe kerkelijk werker Wia Marinus.
College van kerkrentmeesters: De privacy wet staat inmiddels op de website.
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PRIKBORD
Roemenië Comité
Hierbij willen wij u van harte
uitnodigen om langs te
komen op onze film en foto
avond. Deze vindt plaats op
dinsdag 12 februari om
20.00 uur in MFC de Beijer
in de zaal It Ljochte Fjild.
Wij laten u foto’s en filmpjes
zien over onze projecten in
Viţa. Ook krijgt u hierbij de
gelegenheid om vragen te
stellen.
Ook zoeken wij nog lopers
voor de verjaardagszakjes.
Dit gaat om de routes
Eijsingawei en de
Skoallestrjitte.
Geïnteresseerden kunnen
zijn melden bij Jettie
Holtrop, van
Burmaniastrjitte 3.
In week 11 komen wij weer
bij u langs met de tulpen.

op dit prikboerd
kin ek jim / jo / dyn
meidieling
of oprop stean
De redaksje
fan Onderweg

Hertlik tank foar de besite,
kaarten en goede winsken
by myn ferbliuw yn it
sikehûs en de Waadwente.
It giet goed mei my, ik bin
wer op de Kapelle.
Ek foar jim allegear in sûn
en lokkich nijjier
tawinske!
Oant sjen,
Betty Sikma-Dijkstra
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VAN DE KERKENRAAD
Op 6 februari 2019 wil het college van kerkrentmeesters liever niet een
workshop verzorgen over de privacywet bij de inspiratiebeurs. Intern
is daar over gesproken en ze voelen zich daar nog te onzeker over om daar een
workshop over te kunnen geven. We willen deze avond als kerkenraad wel aanwezig
zijn.
Predikant: Bij Rein en Hylkje van der Velde is een baby geboren en ze noemen
hem Sietse. De ouders willen de baby graag in februari 2019 laten dopen.
Antje en Johannes Tichelaar hun baby is inmiddels gedoopt. Het was een mooie
dienst.
Benoeming kerkelijk werker: Mevrouw Wia Marinus is benoemd als kerkelijk
werker. Binnenkort is er overleg tussen dominee en mevrouw Marinus over het
takenpakket. Ze gaat zich o.a. bezig houden met het toerustingswerk zoals
bijvoorbeeld een mond vol. De woensdag is Wia haar vrije dag.
Voor het pastoraat wordt dit de Frenkelstraat, Tjaerdawei en Tsjerkestrjitte.
De bevestigingsdienst zal plaats vinden op 20 januari 2019 in een dienst waarin we
ook met elkaar het Heilig Avondmaal gaan vieren. Na afloop van deze dienst is er
koffiedrinken in de Beijer.
Omdat de hele kerkenraad graag eerst met Wia wil kennismaken, verschuiven we
de vergadering van de 21ste januari naar de 14de. Na afloop van deze vergadering is
er een informeel samenzijn.
Vertrouwenspersoon/ verklaring van goed gedrag. Dit punt is op de agenda
gekomen omdat hier een mail over gestuurd werd. Dat heeft ons aan het denken
gezet. Tegenwoordig horen we steeds vaker over grensoverschrijdend gedrag. Hoe
gaan wij hier als gemeente mee om. Moet er bijvoorbeeld een verklaring omtrent
gedrag voor alle vrijwilligers aangevraagd worden? Nelly Brouwer, een van onze
jeugdouderlingen, heeft op zich genomen om hier meer informatie over te
verzamelen. Misschien is dit punt ook goed om dit eens te bespreken in een breder
verband.
Nieuwe ambtsdragers: Een aantal mensen hebben hun tijd er weer op zitten.
We zoeken een ouderling-kerkrentmeester, een diaken en een kerkrentmeester. Er
wordt hiervoor een stukje schrijven voor in het kerkblad Onderweg.
Bijzondere diensten: Kerstnachtdienst met de CT in de Alexander kerk.
Dienst eerste kerstdag met SDG in de Beijer, daarna koffiedrinken.
Oudejaarsdienst in de AK.
Nieuwjaarsdienst op 6 januari 2019 in de AK met koffiedrinken.
13 januari doopgedachtenisdienst.
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VAN DE KERKENRAAD
Rondvraag: Hoe zit het met de oppas bij de doopdiensten? Ds. de
Jong vraagt altijd aan de doopouders of er oppas nodig is? Hier
komen we nog weer op terug hoe dit ingevuld moet worden.
Op 18 december is er een bijeenkomst met de ouders die het afgelopen jaar hun
kind hebben laten dopen. Daarbij is aanwezig Janny van Diggelen en ds. de Jong.
De ouders krijgen dan de geboortesteen mee naar huis.
Bij de kerstnachtdienst mag het niet te vol worden i.v.m. de brandveiligheid. Als er
teveel mensen komen, dan moet er uitgeweken worden naar de Beijer. De
kerkrentmeesters nemen hiervoor het initiatief.
Op het preekrooster staat dat de Paaswake in 2019 om 19.30 uur is, dit moet zijn
22.00 uur.
Sluiting: Seppy van Wieren sluit de vergadering met een gebed van Carl Barth een
advent-en kersttijd gebed. De voorzitter wenst ons allen goede feestdagen toe en
wel thuis.

Vervolg | MEDITATIE
blijkt? Jongeren zijn steeds bewuster en meer betrokken lid van de Protestantse
Kerk. Zij kiezen welbewust voor geloof en kerk. Mensen die lid zijn van een
protestantse gemeente zetten zich meer dan gemiddeld in als vrijwilliger voor de
samenleving. In het geheel van de samenleving hechten velen aan een goed
functionerend kerkgebouw in de buurt.”
In de woorden van het SCP-rapport: ‘misschien wordt er minder gevonden en al
helemaal pasklaar aangetroffen, maar daarom niet minder gezocht. Misschien
duiken religie en spiritualiteit in het hedendaagse Nederland steeds vaker op als in
een gebroken spiegel: herkenbaar, maar in stukken en brokken en niet op de plaats
waar je ze verwacht.’
De kerk moet dus van huid wisselen, concludeert de scriba. Dat is niet verkeerd, het
is een teken van vitaliteit. Er is ook veel Geestkracht voor nodig. We mogen en
moeten bidden dat de Geest ons leidt bij het zoeken naar nieuwe vormen. Ik denk
hierbij weer aan de tekst uit Jesaja: de slang, de adder en de cobra. Zij zijn er om de
vijanden af te weren en de armen en zwakken te beschermen. Is dat ook niet de
diaconale taak van de kerk? Juich niet te vroeg, ongelovigen; wie de kerk dood
verklaart, heeft buiten de slang gerekend.
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TEN SLOTTE
Verjaardagen
Ook deze maand weer felicitaties, ze gaan naar:
01-02-1937
82 jaar
mevr. G. Kuipers-Talma
01-02-1937
82 jaar
mevr. T. van der Bij-Torensma
02-02-1954 65 jaar
mevr. N. de Boer-Huisman
04-02-1928
91 jaar
mevr. M. Feddema-Rusticus
04-02-1950 69 jaar
mevr. T. Hiemstra-Wiegersma
06-02-1950 69 jaar
mevr. H. van Dijk-Thomas
13-02-1949
70 jaar
dhr. J. Wiersma
14-02-1946
73 jaar
mevr. Y. Zwanenburg-Admiraal
15-02-1940
79 jaar
dhr. H. Zwanenburg
15-02-1943
76 jaar
mevr. E. Verkerk
15-02-1947
72 jaar
dhr. J. de Graaf
20-02-1948
71 jaar
dhr. R. Falkena
21-02-1949
70 jaar
mevr. T. van Breeden-v.d. Veen
22-02-1950 69 jaar
dhr. H. van der Meulen
22-02-1952
67 jaar
mevr. F. Feenstra-van Meekeren
23-02-1948
71 jaar
dhr. J. Zuidema
28-02-1953 66 jaar
mevr. M. Wiersma-v.d. Galiën
Namens alle lezers wensen we u een gezegende verjaardag.

v. Burmaniastraat 20
de Finstsjes 6
Burdaarderstraatweg 14
Baron v. Sytzemaweg 16
Tjaerdaweg 46
v. Burmaniastraat 5
Klaarkampsterweg 4
v. Burmaniastraat 17
v. Burmaniastraat 17
T.S. Siniaweg 35
Kerkstraat 22
Hereweg 36a, Damwoude
Kerkstraat 20
Meester Frenkelstraat 9
Ype Poortingaweg 6
Schoolstraat 18
Klaarkampsterweg 4

Kerkcafé
Zondag 20 januari weer kerkcafé in MFC de Beijer voor de leeftijd van 12-15 jaar. De
groep van Arlette en Simon deden de opening van kerkcafé. Na het aansteken van de
kaars en een gebed, was het thema voor deze zondag: ‘Goede voornemens’.
In januari starten veel mensen met goede voornemens, maar heel veel mensen
laten na enkele weken deze voornemens toch weer los. Of ze blijken niet haalbaar, om
wat voor reden dan ook. Wat zijn jou goede voornemens? Waarom heb je deze gekozen
? Zijn deze haalbaar? Daarna volgde nog een YouTube filmpje waarbij een youtuber op
een humoristische wijze vertelde over zijn goede voornemens. Vervolgens gingen we in
de eigen groepen uit één en onder het genot van een drankje werd er verder gesproken
of spelletjes gedaan!
Verder zijn we bezig met alle clubs met de voorbereiding van onze jeugddienst op
zondag 10 maart a.s. We starten dan met alle jongeren (groep 7 t/m 16 jaar) met
ontbijtbuffet in de bar van de Beijer. Dit is van 9.00-9.45u Hierbij van harte
uitgenodigd, jeugd!!
Daarna hopen we met z’n allen aanwezig te zijn bij de kerkdienst die als thema heeft
gekregen: ‘En de winnaar is ……?!’ De dienst zal veelal met de jeugd worden ingevuld.
Jong SDG zal muzikaal begeleiden en ook zullen de jongeren zelf actief zijn tijdens de
dienst.We hopen uiteraard op veel ouders, pakes en beppes en uiteraard alle
gemeenteleden!! Een dienst voor en door jong en oud!!

Redactioneel
Voor u ligt het februari-nummer van de Onderweg en alweer het tweede nummer wat ik
in elkaar mocht zetten. Ook deze keer is het weer gelukt om de kopij te vullen.
Een hartelijke groet van Hanneke, Gelske, Henk en Paulien

PAGINA 15

