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Kaarsjes
Alwéér december. De tijd gaat snel; Sinterklaas heeft zijn intocht al gedaan in de
Geast, na 5 december kan de kerstboom erin. Die lichtjes in het donker, als het een
beetje bescheiden blijft kan ik daar altijd van genieten. De gedachte aan die lichtjes
brengt me bij het lied waarmee ik deze maand deze Onderweg wil openen. Een lied
voor groot en klein, dat al een hele tijd gezongen wordt: de melodie werd aan het
einde van de 19e eeuw voor een Engelse tekst gemaakt. Al die jaren is het
aansprekend geweest voor vele mensen en ook nu past het denk ik goed in onze
tijd:

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
Dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijn’,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft of ook bijna niet.
Hij ziet uit de Hemel of wij lichtjes zijn,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.
Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is,
Overal op aarde zond’ en droefenis.
Laat ons dan in ‘t duister held’re lichtjes zijn,
Jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

Wij wensen iedereen een hoopvolle adventstijd en gezegende kerstdagen!
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DIENSTEN
VOOR DE KOMENDE MAAND

5 DECEMBER

9.30 MW. WIA MARINUS

2E ADVENT

COLLECTEN: ZENDING EN KERK

12 DECEMBER

9.30 DS. W.L. DE JONG

AVONDMAAL

COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

19 DECEMBER

9.30 DS. W.L. DE JONG

4E ADVENT

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK EN LANDELIJK JEUGDWERK

24 DECEMBER

20.00 COMMISSIE EREDIENST

KERSTNACHTDIENST

COLLECTEN: KINDEREN IN DE KNEL

25 DECEMBER

10.00 DS. W.L. DE JONG | IN MFC DE BEIJER

EERSTE KERSTDAG

COLLECTEN: KERK IN ACTIE EN KERK

26 DECEMBER

10.00 KERSTZANGDIENST | IN MFC DE BEIJER

TWEEDE KERSTDAG

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

31 DECEMBER

19.30 DS. W.L. DE JONG

OUDEJAARSDIENST

COLLECTEN: KERK

NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 2 JANUARI A.S..

HUISAVONDMAAL
Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren
is het ook mogelijk om het avondmaal bij
iemand aan huis te vieren.
Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u
contact opnemen met iemand van de kerkenraad.

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
Gezond zijn en blijven houdt veel mensen bezig in deze tijd. Er zijn
meerdere zieken in de gemeente.
Feikje de Vries, Eysingawei 14, is ziek doordat de kwaal in haar slokdarm weer
teruggekomen is en het wordt naar verwachting niet weer beter.
Henk de Vries (Tjaardawei 24) lag bij het verschijnen van de vorige Onderweg al in
het ziekenhuis en moest daar langer blijven dan verwacht. Inmiddels is hij alweer
een paar weken thuis maar heeft hij te horen gekregen dat hij ongeneeslijk ziek is.
Zo’n bericht is moeilijk te verwerken en brengt veel onzekerheid met zich mee; we
willen dan ook biddend om hem en zijn familie heen staan.
Nelie Visser (Tsjerkestrjitte) werd getroffen door corona. Thuisblijven was op een
gegeven moment te zwaar en zo kwam ze in de Waadwente in Dokkum terecht. Ze
verblijft op de afdeling Botter op kamer 15 en hoopt dat ze spoedig uit isolatie kan.
Wij wensen haar geduld en sterkte en hopen dat ze gauw op mag knappen.
We wensen haar en alle zieken en hun familie veel sterkte en Gods zegen toe.

Mondkapje, 1,5 meter afstand, zacht zingen en handen ontsmetten
Vanwege de toegenomen besmettingen, willen we u vragen om weer een
mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek uit de kerk. Zodra u op een stoel
zit, kunt u het mondkapje afdoen. Ook willen we benadrukken dat het
veiliger is om 1,5 meter afstand te houden wanneer u binnenkomt en vertrekt.
Let dus op degene die voor u loopt of staat en houd afstand.
Ook willen we u vragen om niet uit volle borst te zingen, maar zacht om elkaar niet
te besmetten. Op deze manier kunnen we veilig de kerkdiensten bezoeken.

Adventsdiensten

‘In een ander licht’ is het thema van Advent en Kerst 2021. Met de geboorte van
Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde
komt de toekomst ons al tegemoet.
De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander
licht op ons leven.
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit
de hoop op een beter leven.
Kerk in Actie zet zich gedurende deze periode in voor vluchtelingen in Griekenland.
Het thema van deze campagne is “Geef licht!” Er komt ook een klein magazine uit
bij die campagne. Het zal tijdens advent uitgedeeld worden in de kerk.
De contactgroep verspreidt een kerstnummer van de Elizabethbode huis aan huis,
met een groet van onze gemeente. We lezen tijdens de advent uit het evangelie naar
Lucas. De bloemencommissie maakt liturgische bloemstukken daarbij.

Toerustingsactiviteiten
Helaas moeten we weer veel activiteiten afzeggen, omdat het aantal besmettingen
zo hoog is. Het Groothuisbezoek zal in de Beijer plaatsvinden om zo 1,5 m. afstand
tot elkaar te kunnen houden.
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KERKDIENSTEN
Kerstdiensten: opgave vooraf.
Vanwege de coronamaatregelen, mogen er maar 70 gemeenteleden in
de kerk en 80 in de sportzaal in de Beijer. Daarom vragen wij u om u van tevoren
op te geven voor de kerstdiensten hieronder. Opgave kan bij de scriba,
scriba@claercamp.com of via whatsapp tel. 06-44868355 of telefonisch.
Wij verzoeken u uiterlijk donderdag 23 december door te geven welke dienst(en) u
wilt bijwonen. Het kan gebeuren dat u niet elke dienst bij kunt wonen, maar
bijvoorbeeld slechts 1 dienst. We proberen iedereen de kans te geven een
kerstviering bij te wonen. We hopen ook dat het mogelijk is om als gemeente de
bekende kerstliederen te zingen. Het gaat om de volgende diensten:

Kerstnachtdienst op vr. 24 dec. om 20 uur in de Alexanderkerk.
Deze dienst wordt voorbereid door de cie. Eredienst en voorganger is ds. W. de
Jong. De collecte bij deze dienst is bestemd voor Kinderen in de Knel, een
programma van Kerkinactie, waarbij in deze kersttijd vooral de
vluchtelingenkinderen aandacht krijgen.

Kerstmorgendienst op za. 25 dec. om 10 uur in de Beijer.
Hierbij zal muzikale medewerking zijn van een aantal koperblazers van Soli Deo
Gloria. Ook zal er een zanggroepje zijn om enkele liederen ten gehore te brengen.
Deze dienst wordt ook voorbereid door de cie. Eredienst en voorganger is ds. W. de
Jong.

Kerstzangdienst op zo. 26 dec. om 10 uur in de Beijer.
Deze dienst wordt voorbereid door een aantal kerkenraadsleden, die de dienst ook
leiden.
De protestantse gemeente Claercamp winsket jo noflike Krystdagen!

Oudejaarsdienst
De oudejaarsdienst wordt, indien de regels het toelaten, op vr. 31 dec. om 19:30u.
gehouden. We kijken terug op het oude jaar en gedenken Gods trouw, die ons ook
het afgelopen jaar weer vast heeft gehouden. Ds. W. de Jong gaat voor in deze
dienst.

Nieuwjaarsdienst
Op zondag 2 januari 2022 houden we de nieuwjaarsdienst om 9:30u. in de
Alexanderkerk.
We wensen elkaar "Lok en Seine yn it Nije Jier!"
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ROOSTERS 2022
Uitgave
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli | augustus
september
oktober
november
december

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

Bezorging voor
2 januari
6 februari
6 maart
3 april
1 mei
5 juni
3 juli
4 september
2 oktober
6 november
4 december

“LAST MINUTE” KOPIJ
kan (mits kort) nog op de
zondagavond tot 20.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

Roosters
t/m 9 jan 2022
BEZORGEN SNEINSKRANTE
04-12-2021 Tine de Groot-Algra
11-12-2021 Jenne Houtstra
18-12-2021 Yde en Tineke Raap
25-12-2021 Willy Plat-Boomstra
01-01-2022 Hennie van Dijk
08-01-2022 Jannie van Diggelen
BLOEMEN BEZORGEN
Sia de Vries &
05-12-2021
Jenne Houtstra
12-12-2021 Wiepie Kooistra
19-12-2021 Hennie van Dijk
26-12-2021 Maaike van der Meer
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MEDEDELINGEN
Mutaties
Binnengekomen
Van de kerk van Jistrum is als dooplid binnengekomen: Bartel van der Sluis, nu
wonend op het adres Van Aylvawei 5.
Op de Van Aylvawei 14 staat vanaf nu ingeschreven Grytsje Ytsma, zij is als dooplid
overgekomen van de kerk van Burdaard.
Allebei van harte welkom in onze gemeente.

Vrijwilligers
Het is al eens vaker gezegd en geschreven: waar zou de wereld zijn zonder
vrijwilligers? U zou dan dit blad niet lezen, want het is niet alleen niet geredigeerd
en niet opgemaakt, maar ook niet bij u in de bus bezorgd!
We zijn als kerkenraad daarom heel erg blij met ALLE vrijwilligers in onze
gemeente, het zijn er teveel om op te noemen. Wel willen we op dit moment even
aandacht vragen voor de mensen, die het werk van Durkje van Minnen oppakken,
nu zij door omstandigheden helaas niet in staat is om haar taken te verrichten.
We denken dan aan de kosters, aan de kerkschoonmakers, aan de mensen die
ervoor zorgen dat de Beijer gebruikt kan worden: allemaal hartelijk dank! want
zonder jullie hulp zou het een chaos worden
Als kerkenraad doen we ons best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar
er zal hier en daar best wel eens iets tussen wal en schip raken. Onze excuses
daarvoor. Iedereen doet erg zijn / haar best.
Het College van Kerkrentmeesters

Verantwoording giften en collecten oktober
Datum:
Kerk:
3-10-21 Kerk
10-10-21 Kerk
17-10-21 Kerk
24-10-21 Kerk
Totalen:

Totaal
€ 73,70
€ 69,10
€ 60,40
€ 65,20
€ 268,40

Diaconie: Totaal
Diaconie
€ 90,80
Diaconie
€ 115,10
Diaconie
€ 113,70
Diaconie
€ 75,30
€ 394,90

Tot.gen.
€ 164,50
€ 184,20
€ 174,10
€ 140,50
€ 663,30

Naast bovenstaande bedragen aan collecten kwamen er ook nog giften binnen.
Voor de Diaconie was dat over de maand oktober een bedrag van € 368,-; als Kerk
mochten we een bedrag van € 353,- ontvangen.
We zeggen alle gevers en geefsters daarvoor hartelijk dank, want op deze manier
kunnen we ons werk blijven uitvoeren. Maar we blijven benadrukken, dat we
zonder uw (aanvullende) hulp niet kunnen, vooral omdat het aantal mensen dat de
kerkdiensten bezoekt, niet toeneemt.
De rekeningnummers voor het overmaken van uw bijdragen kunt u vinden op
pagina 2 van deze Onderweg.
Namens de diaconie en de kerk, Harmina Burmania – Talma en Rienst van
Wieren, penn. Meesters.
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BEGROTING 2022
In dit nummer van Onderweg treft u aan de begrotingen van de Diaconie èn
van de Kerk voor het jaar 2022. In beide gevallen is er een (korte) toelichting
bij geschreven. Het is nodig om, vóórdat de begrotingendoor de kerkenraad
worden goedgekeurd en ingediend, hierover eerst te communiceren met de leden van onze
kerkelijke gemeente. We doen dat op deze manier. Mocht u meer willen weten of vragen
hebben, dan kunt u over de begroting van de Diaconie contact opnemen met
penningmeester Harmina Burmania-Talma, Eysingawei 5, tel. 06-20310331. Over de
begroting van de Kerk kunt u terecht bij penningmeester Rients van Wieren, van
Burmaniastrjitte 1, tel. 423639.
Protestantse Gemeente Claercamp te Rinsumageast

College van Kerkrentmeesters

Totaal van exploitatierekening

begroting
2022

baten
80 baten onroerende zaken

81
82
83
84
85

40
41
42
43
44
45
46
47
48
50

Begroting voor het jaar 2022

rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/kassen
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
subsidies en bijdragen
totaal baten
lasten
lasten kerkelijke gebouwen
lasten ov.eigendommen en inv.
afschrijvingen
pastoraat
lasten kerkdiensten, catechese, etc.
verpl./bijdragen andere organen
salarissen
kosten beheer, administratie en arch.
rentelasten/bankkosten
afdracht door te zenden collecten

rekening
2020

begroting

2021

€ 103.805 € 96.500 €
€ 4.550 € 5.300 €
€
200 €
200 €
€ 60.700 € 62.200 €
€
700 €
820 €
€ 8.400 € 8.400 €
€ 178.355 € 173.420 €
€
€

20.050 €
8.450 €

19.580
8.728

€ 109.800 € 103.910 €
€ 13.350 € 14.100 €
€
8.100 € 8.300 €
€ 21.950 € 20.850 €
€
6.310 € 6.140 €
€
900 €
470 €
€
700 €
820 €
€
- €
totaal lasten € 193.460 € 183.790 €

105.275
13.510
8.151
20.526
6.693
990
745
184.898

Saldo baten - lasten € -15.105 € -10.370 €

-5.051

€

53 toevoegingen bestemmingsreserves
54 onttrekkingen bestemmingsreserves €
58 overige lasten en baten
€
totaal
€
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Eindresultaat €

20.600 €
11.050 €

100.012
4.784
200
66.506
745
7.600
179.847

700 €

700 €

700

€ -2.751.478

12.696 €
-350 €

7.798 €
27.934
-350 € 2.733.992

12.346 €

4.762 €

10.448

-2.759 €

-2.922 €

5.397

BEGROTING 2022
Toelichting
Toelichting op de begroting voor 2022.
Het begrote res ul ta a t voor 2022 i s ongeveer gel i jk a a n da t over 2021.
Vers chi l l en:

(i n vergel i jki ng met 2021)
Vers chi l

baten
80 Onroerende za ken
81 Renteba ten
83 Bydra gen l evend gel d
84 door te zenden col l ectes

huren en pa cht hoger
de opbrengs t i s l a ger
ges cha tte bi jdra gen/col l . zi jn l a ger
l a ger

7.300
-750
-1.500
-120
4.930

lagere kosten
40, 41 en 42
gera a mde kos ten hoger
43 kos ten pa s tora a t
hogere kos ten
44 l a s ten kerkdi ens ten etc. er wordt mi nder ui tgegeven
45 verpl i chti ngen
er wordt mi nder ui tgegeven
46 s a l a ri s s en
hogere kos ten
47 kos ten beheer
i ets hogere kos ten
48 rentel a s ten
i ets hogere kos ten
50 a fdra cht col l ecten
l a ger

3.150
5.890
-750

-200

1.100
170
430
-120
-9.670

per s a l do hoger nega ti ef s a l do
Fondsen en voorzieningen
54 Onttrekki ng

we ha l en meer ui t het fonds

per s a l do een betere expl oi ta ti e da n 2021:
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-4.740

4.900

160

BEGROTING 2022
Protestantse Gemeente Claercamp te Rinsumageast

college van diakenen

Begroting over het jaar 2022

Totaal van exploitatierekening
begroting
2022
baten
baten onroerende zaken
rentebaten en dividenden
opbrengsten uit stichtingen/kassen
bijdragen levend geld
door te zenden collecten
subsidies en bijdragen
totaal baten
lasten
lasten ov.eigendommen en inv.
afschrijvingen
verpl./bijdragen andere organen
kosten beheer, administratie en arch.
rentelasten/bankkosten
diac.werk plaatselijk
diac.werk regionaal/landelijk
diac.werk wereldwijd
afdracht door te zenden collecten

€
€
€
€
€

rekening
2020

begroting

2021

7.200
510
450
7.700
5.000

€

€
€
€
€
€
€
20.860 €

€

3.610 €

€
€
€
€
€
€
€

1.050
75
120
3.300
4.500
4.200
4.000

€

7.000
860
400
7.350
4.000
19.610

€
€
€
€
€
€
€

3.005
512
454
11.581
5.263
20.815

3.500 €

1.188

- €

totaal lasten €
Saldo baten - lasten €

5 €

-15 €

-

€

- €

-

5 €

-15 €

-

toevoegingen bestemmingsreserves
onttrekkingen bestemmingsreserves
totaal
Resultaat €

1.100
75
150
3.500
4.000
4.000
3.300
19.625

-

€
€
€
€
€
€
€
€
20.855 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€

954
41
119
1.888
5.429
8.336
2.860
20.815

Toelichting op de begroting van de diaconie:
In principe is de doelstelling van de diaconie: alles wat aan geld binnenkomt,
wordt besteed aan diaconaal werk. Daarom is het exploitatiesaldo over het boekjaar
eigenlijk altijd in de buurt van € 0,00.
De opbrengsten zijn in 2022 iets hoger ingeschat: huuraanpassing en hogere
collecten/giften.
Van de huuropbrengst wordt een deel opzij gezet voor het betalen van zakelijke
lasten en toekomstig onderhoud (onder Lasten overige eigendommen).
Het overige deel wordt gebruikt voor diaconale doelen.
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VAN DE KERKENRAAD
Verslag van de vergadering 15 november 2021
Gerrit de Vries, opent de vergadering en heet ons allen welkom. Hij leest een stukje
over, Help ons U te vinden. De bezinning van deze avond gaat over: “ De taal van
het geloof spreken ”. En over drie vragen. Wie is voor ons een inspiratiebron
geweest als het om jouw eigen geloof gaat. Ben je je bewust dat je zelf ook een
inspiratiebron voor een ander kunt zijn? Welke boodschap zou je het liefst
doorgeven? Fijn dat we zo met elkaar kunnen praten over deze dingen. Het
jaargesprek met onze dominee Wybren de Jong en onze pastoraal medewerkster
Wia Marinus is in oktober gehouden. Een goed en fijn gesprek is het geweest. De
jeugdclubs zijn weer begonnen en de opkomst lijkt goed. Op 21 oktober was er de
bezoekers bijeenkomst. Er zijn 5 nieuwe adressen 75+ bijgekomen. Het Roemenië
Comité houdt dit jaar weer haar kalender- en kerstkaartenactie. Ook zijn de
kerstattenties besproken. In de kerk zullen tijdens adventstijd boekjes liggen om
mee te nemen. De titel is: Geef Licht. De pachtcontracten zijn rond. De
conceptbegrotingen van Diaconie en Kerk hebben we besproken. Beeldschermen in
de kerk? Hoe gaan we dit doen? Het beleidsplan kwam deze avond ook ter tafel en
vanaf 2022 kunnen we weer jaren vooruit met een nieuw beleidsplan. Het volgende
agendapunt was de vergaderfrequentie. We gaan kijken of de kleine
kerkenraadsvergadering altijd noodzakelijk is. Als er weinig punten op de agenda
staan kunnen we deze soms overslaan. Dat besluit neemt het moderamen dan.
Waar we ook mee bezig zijn is: Het openstellen van de kerk op zondag. Hoe kan dit
op een verantwoorde manier. Wie behoefte heeft kan even plaats nemen in de kerk.
Dit kan zijn om te mediteren, te bidden, tot rust komen en nog meer. We gaan hier
verder mee aan de slag. Het was fijn om even over Open Kerk te praten met elkaar.
Rients sluit de avond met een gebed en Gerrit wenst ons allen welthuis.
Dicky Houtstra de Vries

Kerstzangdienst op zondag 26 december
Al geruime tijd zijn mensen bezig met de voorbereiding voor de Kerstvieringen, zo
ook met de zangdienst op Tweede Kerstdag.
Hoe een en ander door de coronamaatregelen precies zal verlopen, is nu nog niet
helemaal duidelijk, maar we hopen van harte, dat we "normaal" kunnen gaan
zingen. Een deel van brassband Soli Deo Gloria gaat ons deze ochtend met het
zingen begeleiden maar er zijn ook liederen, die via het beeldscherm van de beamer
ten gehore worden gebracht. Koffiedrinken na afloop zal jammer genoeg niet
mogelijk zijn, zoals het er zich nu laat aanzien en dat is jammer!
Maar we hopen op een fijn zanguur in de Beijer! U komt toch ook?
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PRIKBORD
Bericht aan onze C.P.V. leden

Ik wil graag iedereen bedanken
voor de aandacht en kaarten die
ik in deze tijd heb mogen
ontvangen.

Vanwege de omstandigheden
rond corona, heeft het bestuur
besloten de geplande
kerstviering op 13 dec.
a.s. niet door te laten gaan.

Feikje de Vries

Erg jammer, maar gezien de
huidige situatie leek ons dit de
juiste beslissing.
Het bestuur.

Kerstattenties
Elk jaar wordt er een
kerstattentie bezorgd bij
gemeenteleden die
(chronisch) ziek zijn,
bij oudere gemeenteleden,
bij weduw en weduwnaars
en bij gemeenteleden die
in een zorginstelling
wonen (of hier tijdelijk
verblijven).

Wij willen een ieder bedanken
voor de bloemen,
en kaarten die we mochten
ontvangen voor onze
40 jarige trouwdag.
Henk en Tietie Steegstra

Wilt u/jij meehelpen
op dit prikboerd
1 of meerdere attenties te
kin
ek jim /dan
jo /kunt
dyn
bezorgen,
u/jij meidieling
contact opnemen
of Alie
oprop
stean
met
Posthumus.
Bedankt voor de vele felicitaties
die wij mochten ontvangen
Voor onze 45 jarige
Huwelijksdag.
Hartelijke Groet
Kees en Thea Ros

aliep.e@knid.nl
De redaksje
of
fan Onderweg
tel: 423093
namens de diaconie.
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VAN DE DIACONIE
Zondag 5 december tweede adventscollecte voor
kwetsbare kinderen in Rwanda
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de
genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot een stevige
organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken
hebben met hiv en kinderen die geen veilig thuis hebben.
Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school.
Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en
spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog
een hele toekomst voor je.
Dankzij uw bijdrage kunnen meer Rwandese kinderen met hiv ondersteund worden. We
bevelen deze collecte van harte bij u aan.
Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038. 83.39.462

Heilig avondmaal 12 december 2021:
adventscollecte binnenlands diaconaat
De collecteopbrengst van 12 december 2021 is bestemd voor de Rudolphstichting.
De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke achterban, al meer dan
honderd jaar ervoor dat Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in
gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De
Glind vinden, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren, weer een veilig thuis in een
leefomgeving die hen biedt wat ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling.
Rudolphstichting steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.
Info:www.rudolphstichting.nl/jeugddorp-de-glind Helpt u mee?
Diaconie PG Claercamp: IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v.: jeugddorp de Glind.

Kerstnachtdienst collecte 24 december: -kinderen in de knel-.
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op
de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen,
aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar
warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken
staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen.
Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte
van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in
het donker, en dat geven wij door. De kinderen worden
geholpen met voedsel, kleding en onderwijs en we proberen hen
op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie en geef! Geef licht
aan vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland.
Deze kerk in actie collecte zal door de diaconie worden
verdubbeld. Nogmaals het bankrekeningnr. van de diaconie: Diaconie PG Claercamp: IBAN:
NL86RABO038.83.39.462
U kunt uw collectebijdragen overmaken onder vermelding van het collectedoel.
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EVEN BIJPRATEN
Op het moment van schrijven zijn de coronamaatregelen weer
aangescherpt en het kan goed zijn dat de maatregelen nog meer
verzwaard zijn op het moment dat u dit leest. Sneinspetear kon op 14 november
niet doorgaan maar gelukkig viel niet alles in het water: de kliederkerkviering van
31 oktober was een prachtige belevenis en bij de thema avond LHBTI en de
gespreksgroep 20-30 hadden we goede gesprekken met elkaar. De mensen van de
koffieochtend moesten het helaas ook zonder een gezellig koffiemoment samen
stellen; we brachten daarom als hart onder de riem een adventkalender rond. Deze
adventkalender helpt om je te bezinnen op het kerstfeest wat eraan komt. Ook
zonder kalender kun je elke dag even een bewust momentje stilstaan, even tijd voor
een mijmering, voor het lezen van een tekst of gewoon een momentje stilte. Ervaar
eens hoe heilzaam dat kan zijn!
Vrede en alle goeds gewenst!
Wia Marinus

Roemenië Comité
Beste mensen, we mochten de bestellingen ontvangen van 41 kalenders en 43
pakjes kerstkaarten. Daarnaast kregen we nog enkele giften. Hartelijk dank
hiervoor.
Het contact met Vita was al een tijdje moeilijk zowel telefonisch of per email.
Op 18 november, tijdens de bijeenkomst van ons comité hebben we nogmaals de
telefoon opgepakt en tot grote vreugde kregen we contact met Arpad Balint, lid van
het comité in Vita.
De corona vaccinatie graad is in Roemenië laag en de besmettingen zijn hoog, in
Vita waren op dit moment geen gevallen bekend, gelukkig maar. Ook daar waren
allen nog niet gevaccineerd.
Het blijkt dat de pastoor het dorp gaat verlaten, de exacte datum was nog niet
bekend.
Ze konden weer mensen ontvangen in de kerk op zondag en daar word veel gebruik
van gemaakt. De dominee die werkzaam is in een ander dorp komt eens per twee
weken naar Vita.
We hebben afspraken gemaakt om het contact beter te laten verlopen en laten we
hopen dat dit nu beter word en zullen we nog een reis aanvangen wanneer er de
mogelijk daartoe is.
We wensen u allen heel fijne feestdagen en veel geluk en gezondheid in 2022
Vriendelijke groet van het Roemenië Comité.
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TENSLOTTE
Verjaardagen
Deze maand gaan onze gelukwensen naar:
02 dec. 74 jaar dhr. E. Dijkstra
Bar.v. Sytzamawei 15
02 dec. 71 jaar dhr. E. Braaksma
Camstrastrjitte 29
10 dec. 69 jaar mevr. Tj. Boersma- de Vries Fliet 28
11 dec. 78 jaar mevr. M.v.d.Weg- Atema
Tjaerdawei 6
15 dec. 69 jaar mevr. W. Hoekstra- Bakker Birdaarderstraatweg 109 Dokkum
17 dec. 83 jaar dhr. A. Raap
v. Aylvawei 20
19 dec. 77 jaar dhr. S. Stellema
Birdaarderstraatweg 143 Dokkum
22 dec. 82 jaar dhr. S. Zijlstra
Tjaerdawei 31
22 dec. 78 jaar dhr. W. van Breeden
Tsjerkestrjitte 20
24 dec. 75 jaar mevr. H.v.d. Werff- Ros
Aldewei 8
26 dec. 75 jaar mevr. L.v.d. Weg- Jongsma de Kapelle 9
27 dec. 74 jaar dhr. Tj. de Vries
Fliet 32
29 dec. 74 jaar mevr. A. Boers- Leijenaar T.S.Siniawei 15
Namens alle lezers een gezegende dag gewenst.

Jubilea
Op 29 november vierden dhr.S . Boersma en mevr. J. Boersma- v.d. Bij, baron van
Sytzamawei 5, hun 45 jarig huwelijksfeest.
We hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad met kinderen en kleinkinderen.
Ook op deze plek willen we jullie nog meerdere goede jaren samen wensen!

Kaartjes
In deze bijzondere en niet altijd makkelijke tijd willen we bij u onder de aandacht
brengen onze gemeenteleden die elders of in een verpleeghuis verblijven.
Geertje Talma Kuipers

Talma Hûs Wente 17,
Juliusstraat 44 9269 NV Feanwalden
Sytske de Vries-de Jong De Waadwente Kluut 6,
Birdarderstraatweg 68 9101 DA Dokkum
Anna Fennema-Deelstra Dongeraheem K13,
Dongeradyk 39 9101 GC Dokkum
Sjoerdsje de Vries-Bakker De Waadwente Tjalk 20,
Birdarderstraatweg 68 9101 DA Dokkum
Anna vd Meer-de Vries
Nij Tjaerda K 102
9104 KB Damwald
Een kaartje zal zeker gewaardeerd worden.
Namens de Stuurgroep pastoraat.
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