
Woord, meditatie en getuigenis
Toerusting 2021-22

Programma met opgave formulier
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Gedicht

Kijk vooruit, loop verder, Jezus wijst de weg,
stap voor stap Hem volgend, zoals Hij u zegt.
Ga maar vol vertrouwen, houdt het hoofd omhoog,
lopend langs Zijn wegen is geen berg te hoog.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.

Kijk vooruit, blijf volgen over bergen heen,
stap voor stap steeds verder, Hij gaat met u mee.
Ga op weg naar morgen, samen hand in hand,
lopend langs Zijn wegen naar 't Beloofde Land.
Kijk vooruit, loop verder, kijk niet achterom,
ogen naar de toekomst, naar Gods horizon.
Uit: PKN brochure startzondag!

2



Overzicht winterwerk 2021-2022

Protestantse gemeente Claercamp
In dit boekje vindt u het aanbod van gespreks- en leergroepen in onze 
gemeente. Hopelijk vindt u de tijd om aan één of meerdere groepen of 
activiteiten deel te nemen. Geloven doe je immers samen met anderen, 
het gedijt bij het onderling gesprek. 

Er zijn dit jaar meerdere 
activiteiten voor mensen met 
verschillende interesses. Voor 
het onderlinge gesprek kunt u 
bijvoorbeeld bij het 
groothuisbezoek, het 
sneinspetear, de ochtenden 
voor ouderen en ‘een mond 
vol’ terecht. Er zijn 
bijbelgroepen, verdieping rond 
Pasen, thema avonden over 

LHBTI en over christelijke meditatie. Hopelijk zit er wat voor u bij.

Vorig jaar konden de activiteiten niet doorgaan vanwege de corona 
pandemie. Hopelijk dit jaar wel, maar niets is zeker. Houdt daarom ook 
de berichten in de Onderweg bij.  Het boekje gaat van jong naar oud. 
Daarom begint het boekje met de Kliederkerk, waarbij de allerjongsten 
welkom zijn. Daarna volgen activiteiten die voor alle volwassenen in 
onze gemeente bedoeld zijn, zoals het groothuisbezoek.

Wilt u dit boekje daarom aandachtig doornemen? U kunt zich opgeven 
met ’t ingevoegde antwoordformulier, ook voor een gewoon huisbezoek.

Het antwoordformulier wordt binnenkort bij u opgehaald. Het zou mooi 
zijn als de vrijwilligers niet voor niets komen en dat het ingevuld en wel 
klaar ligt. U/jij kunt het ook emailen naar predikant@claercamp.com of zelf  
bezorgen bij de predikant of bij Wiepie van der Veen, Burmaniastr. 8.

Graag tot ziens het komend seizoen!

Ds. Wybren de Jong en Wia Marinus
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Kliederkerk; ben jij erbij? 

Ook dit seizoen is er weer kliederkerk! 

Wat is kliederkerk? De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien dat we 
vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een bijbelverhaal kunnen 
ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar.  Kliederkerk 
duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken 
(een bijbelverhaal, spelen, knutselen), samen vieren en samen wat lekkers eten 
en drinken. 

Voor wie is kliederkerk? Voor iedereen (0-80 jaar) die samen met eigen-, buurt- 
of kleinkinderen aan de slag wil gaan rondom een bijbelverhaal. De inhoud is 
speciaal gericht op kinderen van de basisschool maar ook jongere en oudere 
kinderen zijn van harte welkom samen met een of meerdere volwassenen. 

Waar moet je zijn? In de Beijer, het duurt van 10 tot half 12 ongeveer. In 
verband met de corona maatregelen maken we deze winter ook gebruik van de 
sportzaal als het nodig is. 

Wanneer? 31 oktober 2021, 13 februari 2022, 24 april 2022, 5 juni 2022 en 18 
september 2022.  In de week vooraf krijgen de kinderen via school een flyer 
mee naar huis, maar het is handig om deze data vast op de kalender te zeSen! 

Wil je meer info? Bel of app Wia Marinus (0613573991) of mail 
kerkelijkwerker@claercamp.com                                                    

Tot ziens! 
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Groothuisbezoek rond het jaarthema “het goede leven”. 
Bij een groothuisbezoek gaat het veelal om een eenmalige ontmoetings- 
en gespreksbijeenkomst met ongeveer tien gemeenteleden bij iemand 
thuis. Vanwege de coronamaatregelen is dat misschien niet overal 
mogelijk. We kijken of het mogelijk is met kleine groepen aan huis te 
komen, of om in een zaal in de Beijer samen te komen. Zo kunnen we 
elkaar toch ontmoeten en een verdiepend gesprek over geloof en leven 
houden. Meer info hierover t.z.t. bij ds. de Jong, 0511-701754.


Het goede leven

Wat maakt het leven goed en zinvol om te leven? Er zijn een heleboel 
factoren die daarbij een rol kunnen spelen. Ten eerste de 
randvoorwaarden, zoals de gezondheid, het woongemak, goede 
voeding, kleding die je graag draagt, sport en ontspanning. Maar 
daarnaast zijn er ook kernzaken zoals jezelf kunnen waarderen, een 
zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, een goed contact met 
vrienden en familie, e.d. Hieruit blijkt al dat relaties voor veel mensen 
heel belangrijk zijn, relaties met medemensen, maar wellicht ook met 
God. Op deze avond kunnen we uitwisselen wat voor elk van ons 
persoonlijk belangrijk is om een zinvol leven te kunnen leiden. Ook 
vragen we wat er overblijft in situaties van gebreken of gemis van 
dierbaren. Wat helpt ons dan om zin te houden in het leven?
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  In gesprek….. over wat jou bezighoudt 

Graag willen we iets vertellen over de gespreksgroep voor jongeren in de 
lee[ijd van 20 tot 30 jaar (we kijken niet op een jaartje meer of minder). Een 
kleine groep komt samen in huiselijke kring om te praten over wat ons 
bezighoudt. Dat kan gaan over onderwerpen uit de actualiteit, maar ook 
geloofsvragen komen aan bod. Waar twijfel je over, waar wil je meer over 
weten, hoe kijken anderen tegen iets aan en wat doet dat met jouw mening? 
Voor al deze zaken is ruimte. We dragen zelf onderwerpen aan maar verdiepen 
ons dit seizoen ook in thema’s uit de Alpha-cursus (b.v. Hoe kun je geloven? 
Waarom s`erf Jezus? Bidden, waarom en hoe?) 

We zouden het erg leuk vinden als er nog wat deelnemers bijkomen. Eén keer 
per drie of vier weken zien we elkaar, de data kiezen we samen met onze 
agenda’s erbij. Wia Marinus is aanwezig als ´gespreksleider´ maar met elkaar 
bepalen we de inhoud.  

Heb je belangstelling of wil je vrijblijvend een keer mee doen? Geef je op via 
het formulier in dit boekje en we nemen contact met je op, dan word je 
uitgenodigd voor de eerstvolgende bijeenkomst.  

Heb je verder nog vragen? Voel je vrij om te bellen, appen (0613573991) of 
mailen (kerkelijkwerker@claercamp.com). Graag tot ziens! 
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Sneinspetear 

 

Voor iedereen die op zoek is naar verdieping en inspira`e en daarbij graag in 
gesprek gaat en/of luisterend aanwezig wil zijn, is er nu Sneinspetear. 

Op een aantal zondagochtenden ontmoeten we elkaar in de Beijer. Er is een 
inleiding met een mooie (bijbel)tekst als vertrekpunt, daarna gaan we 

(afankelijk van het aantal deelnemers) in groepjes uiteen om verder te praten 
met elkaar. De inleiding wordt verzorgd door Wia Marinus of door een 

gastspreker. Het programma duurt een uur ongeveer. Na de afslui`ng kan er 
nog nagepraat worden met een bakje troost. 

De eerste keer Sneinspetear is op zondag 14 november. Het thema voor de 
eerste bijeenkomst is ‘Ken je mij?’. 

Hoewel er meerdere Sneinspetearen georganiseerd worden is iedereen vrij om 
gewoon een keer aanwezig te zijn of per zondag te kijken of het past of niet. 
Opgeven hoe[ niet, in de Beijer is ruimte genoeg. Vanaf half 10 is de Beijer 

open, inloop met koffie en thee, het programma begint om 10 uur. 
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 Heel graag tot ziens! 

Reis naar Taizé 

De gemeenschap van Taizé is een oecumenische kloostergemeenschap die 
gevestigd is in Taizé, een dorpje in Bourgondisch Frankrijk. Ieder jaar worden 
hier meer dan honderdduizend mensen ontvangen. Dit zijn met name 
christelijke jongeren uit Europa, maar ook jongeren uit andere delen van de 
wereld en met een andere achtergrond komen naar Frankrijk om het leven in 
Taizé mee te maken. 

Sinds eind jaren vijftig komen jongeren in toenemende mate naar Taizé. Ze komen 
elke week, maar vooral in de zomer en met Pasen. Duizenden mensen komen voor 
een week (maar soms ook langer) naar Taizé voor ontmoeting en bezinning. 

 

Drie maal per dag komen de broeders en de bezoekers samen voor het 
gemeenschappelijk gebed. Deze diensten bestaan uit het zingen van liederen, het 
lezen van een (korte) Bijbeltekst en een stilte.  
 
Tussen de diensten door is er ruimte voor bezinning, gebed en stilte, maar ook voor 
ontmoeting, vrije tijd en discussie. Dit laatste gebeurd vooral in een groepje met 
internationale jongeren. Dit groepje is de hele week hetzelfde, waardoor je elkaar 
leert kennen en een band opbouwt.  

Niet alleen jongeren komen naar Taizé, zo’n 10 procent van de bezoekers mag uit 
mensen boven de 30 bestaan. In Taizé wordt je tot je dertigste tot de jongeren 
gerekend 😉 . Veel mensen hoorden wel van Taizé en zouden graag eens 
meebeleven hoe het er daar aan toe gaat. Ook voor hen zijn er ontmoetingsgroepjes 
maar er kan ook gekozen worden om samen met de reisgenoten uit de Geast een 
groepje te vormen. 

We willen in de zomer van 2022 een reis naar Taizé organiseren. De bedoeling is dat 
we een week, van zondag tot zondag gaan en zo het hele traject dat elke week in 
Taizé herhaald wordt kunnen meebeleven. Je kan overnachten in je eigen tent of 
caravan, een tent van Taizé, in een slaapzaal samen met anderen en voor mensen 
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op leeftijd zijn er twee persoons kamers. Je bent vrij om je eigen weg te gaan, één 
keer per dag ontmoeten we elkaar om even van elkaar te horen hoe het gaat. Bij de 
maaltijden,de vieringen en tussendoor kun je je reisgenoten ook ontmoeten maar dat 
wordt niet gepland. 

Er is veel te vertellen en waarschijnlijk ook veel te vragen als je geïnteresseerd bent. 
Daarom houden we op donderdag 14 oktober een informatieavond in de Beijer 
met foto’s, filmpjes en ervaringsverhalen. We beginnen om kwart voor 8. Kom 
vrijblijvend langs om je licht op te steken: misschien is het iets voor jou om mee te 
gaan. Het idee is dat het een gemengde reis wordt qua leeftijd: vanaf 16 tot 88 kun je 
mee. Dominee de Jong en Wia Marinus zijn allebei van plan om mee te gaan op 
deze reis. 

Geïnteresseerd? Geef je danop voor de informatie avond via het aanmeldformulier 
achterin dit boekje. Heb je belangstelling maar kun je niet op de informatie avond? 
Geef dat dan ook aan, dan nemen we contact met je op. We hopen op een 
geslaagde reis en een bijzondere ervaring! 
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Thema avond Christelijke meditatie

Op deze thema avond bezinnen we ons op de zin van christelijke 
meditatie. Wie er weinig van weet, ziet het misschien als stilzitten en 
niets doen, of als iets uit oude tijden.

Op deze avond ontdekken we dat de bedoeling van meditatie veel verder 
gaat en dat het zich juist richt op het heden. 

We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar rust en balans. 
We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn. We zoeken 
naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. 
We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen, want 
het brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen 
mediteren schept verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons 
leven. Als je geregeld mediteert, kom je dichter bij je ware zelf.

De avond wordt besloten met een korte meditatie, voor wie wil.
Plaats: MFC de Beijer 
Datum: Woensdagavond 16 februari, van 19:45u. tot ongeveer 22:00u.  
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‘Een mond vol’ 

 

‘Een mond vol’, dat kan twee betekenissen hebben; je bent aan het eten en je 
hebt je mond vol. Of, je bent met elkaar in gesprek en je zegt als iemand iets 
omstandig uit wil leggen: “Dat is een hele mond vol!!” Voorgaande jaren 
gingen we een avond samen koken, samen eten en hadden we daarbij een 
goed gesprek. Samen eten heeft altijd iets feestelijks en als 
geloofsgemeenschap beleven we daarin ook bij uitstek de verbondenheid met 
elkaar. Want samen eten en aan tafel zitten, is in de bijbel en in de christelijke 
gemeente immers dé manier waarop mensen gemeenschap met God en met 
elkaar ervaren.  

We willen ons er niet zomaar bij neer leggen dat we deze winter geen 
avonden van ‘een mond vol’ kunnen organiseren. Wel laten we het samen 
koken even achterwege omdat we dan geen afstand kunnen houden tot 
elkaar. Maar het zou erg jammer zijn als we niet samen konden eten en met 
elkaar in gesprek konden gaan. Daarom is er het volgende bedacht:  

- De groepen zullen wat kleiner zijn, maximaal 8 mensen komen samen 

- De avonden worden gehouden in de Beijer, daar is voldoende ruimte 

- Van de deelnemers wordt gevraagd thuis een voorgerecht, hoofdgerecht 
of nagerecht te bereiden. De overige deelnemers nemen drinken mee. 

- Als u zich opgeeft via het boekje wordt later een afspraak met u 
gemaakt waar en wanneer u mee kunt doen. Ook overleggen we dan 
welk onderdeel van de maaltijd door u wordt verzorgd. 

- Wie meedoet brengt eten of drinken mee, verder worden er geen 
onkosten berekend. 

De gespreksleider deze avonden is Wia Marinus. De avonden duren van 
18.00 tot 20.30 uur ongeveer.     !
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Verhalen van Hoop (deel II) 
Houd je hoofd omhoog, steek je borst naar voren.  

Je gaat het redden. Soms treedt de duisternis in,  

maar al:jd volgt de ochtend...  

Bewaar de hoop. 
Jesse Jackson  

De coronacrisis lijkt nog niet 
voorbij. Juist nu is de hoop 
heel belangrijk. Vorig seizoen 
zijn we met deze groep 
begonnen, maar we moesten 
voortijdig stoppen, omdat de 
Beijer dicht ging. Het is fijn om 
nu weer bij elkaar te komen en 
verder te zoeken naar hoop.

Het was mooi om samen te 
ontdekken dat hoop in de Bijbel 

niet alleen gericht is op het 
ingrijpen van God (al dan niet in de verre toekomst?), maar dat hoop ook 
gewoon een levenshouding is: de rechtvaardige hoopt bijv. in de psalmen op 
het recht van God. In die zin kan je altijd hoopvol zijn, ook al zie je een nogal 
donkere toekomst voor je. 

Er is geen duister zo donker, of God is daar en plant zijn zaadjes van hoop. De 
zaadjes liggen soms op of naast het asfalt van de weg, maar weten door hun 
levenskracht een weg naar het licht te vinden en doen het asfalt splijten. In de 
gemeente van Christus vieren we dat God ons leven kleurt met hoop. 

We gaan dit seizoen aan de slag met nog 5 verhalen van hoop uit de Bijbel. 
Als u slechts één of enkele avonden mee wilt doen, kan dat ook. Elke avond 
gaat immers weer over een ander bijbelverhaal.

Data:    Dinsdag 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december 2021. 

Tijd:      19.45u. - 21.30 uur 

Plaats:   MFC De Beijer !
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Jeremia en Jezus - bijbellezen

Het is buitengewoon interessant om Jezus’ optreden te vergelijken met dat 
van de grote profeten. In de evangelieën vinden we veel verwijzingen naar 
Jeremia. Het lot van Jeremia is ook lijden onder de leiders van het volk. Welk 
licht kan Jeremia op Jezus en zijn lijden werpen?

Wat kunnen wij daar vandaag van leren?

We gaan in het nieuwe jaar 2022 open in gesprek n.a.v. teksten uit Jeremia en 
de evangelieën.

Data:    Dinsdag 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 maart 2022. 

Tijd:      19.45u. - 21.30 uur 

Plaats:   MFC De Beijer
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 Een voorzichtig begin:  ‘Ouderen, kom in de kring’. 

               

Al een aantal jaren organiseren we als kerk voor de ouderen en alleenstaanden 
een vij[al ochtenden in de Beijer. De wintermaanden kunnen lang zijn en s`l, 
zeker wanneer je ouder bent of alleen. We gaan minder naar buiten en de 
jongere genera`e is druk met werken en zorgen. Gelukkig hebben we onze 
familie en contacten met buren, vrienden enz. Maar toch, je zou wel eens 
contact willen hebben met lee[ijds- of lotgenoten.   

Heel graag zouden we hier weer vijf nieuwe data vermelden en zo het startsein 
geven voor een nieuw winterseizoen samenkomen. Door de corona 
beperkingen zijn we echter heel voorzich`g. We hebben daarom besloten om 
vooreerst één koffie ochtend te organiseren zonder maal`jd, zodat we elkaar in 
elk geval weer kunnen ontmoeten en bijpraten. We hebben er alle begrip voor 
als u het niet aandur[ om te komen, maar we horen ook van mensen die 
dringend behoe[e hebben aan gezelschap en afleiding. Als alles goed gaat 
willen we graag daarna meer data plannen maar of dat kan bespreken we met 
elkaar op die eerste ochtend. 

De datum is 9 november in de Beijer, van 10 tot 11.30 uur. We kijken uit naar 
het weerzien maar ook nieuwe mensen zijn van harte welkom! 
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 Thema avond LHBTI 

Eind mei 2020 stemde een meerderheid van de frac`es in de provinciale staten 
in met de mo`e om van Friesland een regenboogprovincie te maken. Friesland 
was de laatste provincie in ons land die er nog niet voor gekozen had om een 
duidelijk signaal af te geven om zich in te zeSen voor de accepta`e van 
lesbiennes, homosexuelen, bisexuelen, transgenders en non binaire personen. 

Je hebt het misschien wel in de krant, op de computer/telefoon gelezen of op 
het journaal gezien. Misschien dacht je: ‘Eindelijk! Dat werd `jd!’ of misschien 
dacht je helemaal niet zoveel. Misschien had je gemengde gevoelens omdat je 
opgroeide in een `jd dat uitkomen voor je geaardheid die anders is een taboe 
was. En misschien ben je in de loop van de `jd van mening veranderd, ben je op 
een andere manier bij het onderwerp betrokken geraakt en staat die 
regenboogvlag voor een wereld waarvan je het bestaan niet goed kende. 

Misschien hoor je zelf tot de LHBTI groep. Vrijwel iedereen kent wel iemand die 
bij de groep hoort voor wie die regenboogvlag wappert. Maar eigenlijk wappert 
die vlag natuurlijk voor iedereen, want iedereen wil graag geaccepteerd worden 
zoals hij of zij is. 

Voor iedereen die wel eens verder wil praten over dit onderwerp is er op 
donderdag 12 november een thema avond met als `tel: 

                                    De regenboogvlag wappert voor ons allemaal 

Aan de orde komen ervaringsverhalen. Vragen mogen de ruimte krijgen en 
voorop staat dat de ontmoe`ng leidt tot meer begrip voor elkaar. We gaan niet 
in discussie om elkaar te overtuigen, wel luisteren we met respect naar elkaar. 
Geef je op via het boekje, dan zien we elkaar op donderdag 18 november om 
19.45 uur in de Beijer. 
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BeeldmeditaXes in de VeerXgdagenXjd 

 

Op deze avond gaan we met elkaar in gesprek over hoe kunstenaars bepaalde 
thema’s uit het leven en het geloof verbeelden. 
In de christelijke tradi`e was het verbeelden van bijbelverhalen eeuwenlang 
populair. Ook werden er beelden gemaakt van onze Heer Jezus Christus, al dan 
niet aan het kruis genageld. In de Reforma`e kwam daar veel verzet tegen en 
woedde er zelfs een heuse beeldenstorm in Nederland. In de moderne `jd hebben 
kunstenaars manieren gevonden om Vader, Zoon en Heilige Geest indirect af te 
beelden. Daarnaast werd het lijden van Christus in veel beelden verbonden met 
het lijden van mensen in de eigen `jd. 

In de veer`gdagen`jd staan we s`l bij het lijden van Christus en van veel 
onderdrukte groepen en volkeren op de huidige aarde. Daarom hebben we op 22 
maart een avond waarop we samen beelden bekijken. 

Datum: dinsdagavond 22 maart 
Plaats: MFC de Beijer 
Tijd: 19:45u. tot ongeveer 21:30u. 

16



Crea`ef met verf: schilder jouw beleving van Pasen 

 

Pasen is het belangrijkste feest uit de Christelijke kerk. Het feest van de opstanding uit 
de dood, van de verlossing van de zonde. Misschien zou je het zelfs een 

bevrijdingsfeest kunnen noemen. Vaak spreken we ook van ‘het licht van Pasen’. Maar 
voor het feest begint is er lijden, Jezus en zijn discipelen gaan door diepe dalen. In de 
hele paasscyclus ziSen zoveel momenten van herkenning, want ieder van ons krijgt 

vroeg of laat met het lijden te maken.  

Thema’s genoeg om je te laten inspireren voor deze crea`eve avond. We gaan aan de 
slag met verf. We kijken kort met elkaar naar hoe kunstenaars door de eeuwen heen 
geïnspireerd zijn door het lijden, sterven en opstaan van Jezus. Aan de hand daarvan 

kiezen we een thema en gaan daarna aan de slag. 

Of het een mooi eindresultaat wordt of niet is niet belangrijk. Het gaat om de weg er 
naartoe. Met kleuren en vormen kun je je gevoel en gedachten weergeven, het is 

jouw eigen persoonlijke beleving. We krijgen deze avond ondersteuning van iemand 
die wat meer ervaring hee[ met schilderen, zodat je `ps kunt krijgen als je dat wilt. 

Datum: donderdag 7 april 2022, aanvang 19.45 uur      

Plaats: de Beijer  Kosten: 5 euro, voor materiaal wordt gezorgd 

Voor vragen: kerkelijkwerker@claercamp.com of bel Wia Marinus 0613573991 

17

mailto:kerkelijkwerker@claercamp.com


Filmavond 

We willen weer met elkaar in gesprek gaan n.a.v. een goede film over een 
actueel thema. Het aantal deelnemers is beperkt tot max. 15 p. 

Film: The Woodcarver, op 27 oktober
Het gaat over een gezin dat geen tijd en aandacht heeft voor elkaar. Matthew 
en zijn ouders plukken daar de wange vruchten van. Stuk voor stuk vinden ze 
hun weg naar het huis van de oude houtsnijder Ernest. Ondanks zijn taaie 
leven laat deze man zich leiden door een hoopvol geloof en daarmee maakt hij 
diepe indruk. Wat is zijn geheim?

To Save A Life, op 3 februari.  
Jake en Roger groeien op als beste vrienden. Maar op de middelbare school 
wordt Jake de populaire jongen terwijl Roger steeds meer in een isolement 
raakt. Terwijl Jake geniet van zijn populariteit, ziet Roger het niet meer ziSen en 
besluit hij tot een wanhoopsdaad die het leven van Jake totaal overhoop gooit. 
Alles om hem heen lijkt in te storten en nu komt het erop aan. (Er ziSen wel 
he[ige beelden in deze film). 

Data:   woensdag 27 oktober 2021 en donderdag 3 februari. 

Tijd:      19.45u. - 21.30 uur;   

Plaats:   MFC De Beijer 
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Het aanbod waaraan u / jij kunt deelnemen
Dit gedeelte van het opgaveformulier graag gebruiken voor uw eigen 
winterplanning. Kruisje zetten en bewaren s.v.p.
U kunt zich ook opgeven voor een huisbezoek door één van de pastors, zie 
opgave-formulier.

0 1. Kliederkerk
Data: 20 september 2020, 29 november 2020, 31 januari 2021, 11 april 
2021 en 13 juni 2021
0 2. Groothuisbezoek (Data worden nog bekend gemaakt)


0.3 Sneinspetear
Data: zondag 25 oktober en zondag 20 december 2020 en vaker. 
0. 4 In gesprek over wat jou bezig houdt 
(Data worden nog bekend gemaakt)


0 5. Thema avond over LHBTI en de kerk, op 12 november

0 6. Een mond vol (datum wordt nog bekendgemaakt)


0.7 Excursies naar Dokkum 
Data: zaterdag 27 maart 


0.8 Filmavonden op 27 oktober (The Woodcarver) 
en 3 februari 2021 (To save a life).

0.9 Thema avond over christelijke meditatie, op 16 februari 2021

0. 10 Verhalen van Hoop (gespreksgroep)

Data: 	Dinsdag 26 oktober, 9 en 23 november, 7 december 2021


0 11 Jeremia en Jezus - bijbellezen
Data:  Dinsdag 18 januari, 1 en 15 februari, 1 en 15 maart 2022.

0 12.	 Beeldmeditaties in de Veertigdagentijd.
Datum: 22 maart 2020


0 13. Creatief met verf: schilder jouw beleving van Pasen
Datum: woensdag 31 maart


0.14 “Ouderen kom in de kring”
Data:     Dinsdag 6 oktober 2020 en vervolgafspraken.  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Opgaveformulier voor winterprogramma 2021-22

Protestantse gemeente Claercamp
Als u graag een huisbezoek wilt van pastor Wia Marinus of ds. 
Wybren de Jong, dan kunt u dat hieronder ook aangeven. De 
straatindeling is als volgt: Tjaerdastrjitte, M. Frenkelstrjitte en 
Tsjerkestrjitte vallen onder pastor Marinus, de overige straten onder 
ds. de Jong.


Naam: ...................................

Adres: ..................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................

Mailadres: ..................................................................................

Geeft zich op voor:


.........................................................................................................


.........................................................................................................


.........................................................................................................


.........................................................................................................


Dit formulier wordt weer opgehaald door een lid van onze gemeente. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan graag inleveren bij:

Ds. W.L. de Jong, T.S. Siniawei 5, 0511-701754, of

Kerkrentmeester Wiepie Kooistra, Burmaniastrjitte 8.

U kunt het ook per mail sturen naar: predikant@claercamp.com
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