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Kuddedieren?
Soms kom je met het opruimen dingen tegen van jaren geleden die je eigenlijk al
lang weer vergeten was maar die bij nader inzien de moeite van het bekijken
opnieuw waard zijn. Zo vond ik een boekje van Reinier Sonneveld waarin hij ingaat
op de vraag ‘waarom zou je meedoen met de kerkelijke gemeenschap’.
Sonneveld komt tot de conclusie dat mensen kuddedieren zijn. We zien onszelf het
liefst als autonome wezens, zo zegt hij. “Ik snap dus wel dat mens ‘op zichzelf’
proberen te geloven. Er is al zoveel druk, daar hoef je niet ook nog eens een kerk
bij. Toch is dat onmogelijk. Als mens besta je nauwelijks in je eentje. Als je het
probeert, zul je ongemerkt toch weer worden beïnvloed en word je deel van een
andere groep. Als je daarover doordenkt, wordt dit dus de grote vraag: als je
inderdaad van nature een kuddedier bent, in welke kudde wil je dan? Als je sowieso
bij een groep hoort, bij welke groep dan?”
De kerkgemeenschap is een interessante groep. Deze kudde heeft namelijk iets met
Jezus. Als Jezus met zijn koninkrijk meer ruimte krijgt in de wereld, gaat die
wereld er een stuk beter uit zien. Als de kerkgemeenschap nu een omgeving is waar
dat in elk geval geprobeerd wordt (hoe gebrekkig ook natuurlijk) dan is dat een
buitenkans. Sonneveld kent geen groep met zulke hoge idealen en zo’n schitterend
verhaal. Voor hem is dat voldoende reden om weer mee te doen met de kerk, nadat
hij er acht jaar ‘los’ van is geweest.
Er valt van alles in te brengen tegen de motivatie van Sonneveld. Maar verfrissend
is het wel om het eens van deze kant te bekijken. Al was het alleen maar om jezelf af
te vragen waar jij, waar u staat. Wie mee doet in de kerk begeeft zich in een
geloofsgemeenschap die op unieke wijze verbonden is met elkaar. We hebben
elkaar niet uitgezocht. Al die verschillende leden ervaren God ieder op hun eigen
wijze. Zo hoorde ik eens een predikant zeggen: ‘Houdt er rekening mee dat de
ander een kant van God heeft gezien die jij nog niet hebt leren kennen.” Als
gelovigen hebben we elkaar nodig: de een kent God als vrijheid, de ander als
traditie, de volgende als kennis, de vierde als gevoel, de vijfde kent God als Vader.
Door naar elkaar te luisteren, door ons te laten inspireren door elkaar en door de
Geest kunnen we groeien in geloof. En misschien is dat wel de belangrijkste reden
om (weer) mee te doen…..
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DIENSTEN
VOOR DE KOMENDE MAAND

5 JUNI

9.30 DS. W.L. DE JONG | M.M.V. ZANG- EN MUZIEKGROEP

1STE PINKSTERDAG

COLLECTEN: ZENDING EN KERK

12 JUNI

9.30 DS. W.L. DE JONG

AVONDMAAL

COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

19 JUNI

14.00 WIA MARINUS | M.M.V. VICTORIUS

TENTDIENST

26 JUNI

COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

9.30 DS. W.L. DE JONG
COLLECTEN: KERK IN ACTIE EN KERK

NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 3 JULI 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.
We wensen hen allen veel sterkte en Gods zegen toe.

Pinksteren 5 juni
We lezen met Pinksteren over Ruth en Naomi, aansluitend bij de Joodse traditie
waarin Ruth als feestrol op ’Sjavoeoth’ (Wekenfeest) gelezen wordt.
Daarnaast lezen we over de uitstorting van de heilige Geest uit Handelingen 2.
Het wordt een bijzondere dienst met een gelegenheidskoor, muzikanten Simon
Korporaal en Janke Woudstra. Ook Gerda en Pieta Roorda zullen 2 liederen ten
gehore brengen. De dienst begint om 9:30u. en wordt gehouden in de kerk.

Vakanties
Hier wil ik alvast de vakanties vermelden van pastor en predikant.
Ds. W. de Jong heeft vakantie van 6 jul t/m 12 jul en 28 jul t/m 18 aug
Pastor W. Marinus heeft vakantie van 25 jun t/m 11 jul en 27 aug t/m 5 sep.
Er is altijd een vervangende pastor of predikant te bereiken via de scriba.

Gedenkdag van Paul Gerhardt op 7 juni
Paul Gerhardt was een duitse predikant en dichter die leefde van 1607 tot 1667.
Hij werd geboren in een boerenfamilie, ging theologie studeren in Wittenberg, de
plek waar Maarten Luther zijn reformatie begon. Hij werd uiteindelijk luthers
predikant in Berlijn. Daar kwam hij echter in conflict met de calvinistische Frederik
Willem I van Brandenburg, de grote keurvorst. Daarna leidde Gerhardt een
teruggetrokken leven op het platteland en schreef in totaal 134 liederen, allereerst
bedoeld voor gebruik in huiselijke kring. Later werden deze liederen ook in de
kerken veel gezongen. Ze worden gekenmerkt door een tijdloze spiritualiteit die een
sfeer van Godsvertrouwen ademt. Nog steeds zijn deze liederen geliefd, wat o.a.
blijkt uit de 12 liederen die in ons nieuwe liedboek zijn opgenomen, zoals 904
“Beveel gerust uw wegen”, 441 “Hoe zal ik U ontvangen” en 576 “O Hoofd, vol bloed
en wonden."

Ambtsdragers
Er nemen dit jaar 6 ambtsdragers afscheid en we zoeken 5 nieuwe vrijwilligers.
We zijn verheugd dat er al twee ambtsdragers gevonden zijn:
Tetty Sikma-Puite als ouderling commissies;
Jan van der Meulen als ouderling pastoraat (tot 75 jaar).
Op het moment van schrijven zoeken we nog een jeugdouderling en 2 diakenen.
Wilt u met ons meebidden dat we nieuwe vrijwilligers vinden voor deze ambten?
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VAN DE DIACONIE
5 juni Pinksteren: zendingcollecte
Zuid-Afrika: Bijbel brengt arme boeren in actie
Vandaag vieren we Pinksteren: het feest waarin God ons Zijn Geest gaf. Hoe mooi en
belangrijk is het om begeesterd te raken. Gods Geest kan ons helpen bergen te verzetten.
Gods Geest geeft ons hoop. Pinksteren is een feest van hoop. Vandaag collecteren we via
Kerk in Actie voor mensen in Zuid-Afrika, in KwaZulu-Natal, die alle moed verloren waren.
Ze leven al generaties lang in armoede en weten soms niet hoe ze dit ooit kunnen
doorbreken. Een Zuid-Afrikaanse organisatie weet hun wanhoop om te zetten in hoop en
actie. Ze brengen mensen bij elkaar en gaan eerst samen de Bijbel lezen. Verhalen die hen
inspireren en laten zien dat God mensen kracht geeft in moeilijke omstandigheden. Daarna
leren ze hen hun grond te verbeteren en te bewerken, waardoor hun voedselopbrengst
verhoogt. Ze leren kleine handeltjes op te zetten. En als ze zien dat hun leven erop vooruit
gaat en dat goed samenwerken loont, raken ze begeesterd. Bedankt voor jullie steun voor dit
hoopvolle werk in Zuid-Afrika. Diaconie PG Claercamp: IBAN:NL86RABO038.83.39.462
o.v.v. Pinkstercollecte

12 juni: Heilig Avondmaal
Collectedoel: Lichtpunt Kollumerzwaag. Opvang vluchtelingen uit Oekraïne.
“Er te zijn voor elkaar en voor de ander”. Dagelijks zien we de nood en vluchtelingenstroom
in Oekraïne toenemen. Lichtpunt is er voor mensen in nood, voor mensen die tussen wal en
schip raken. Vanuit die missie zetten we ons graag in om vluchtelingen uit Oekraïne op te
vangen en een veilig thuis te geven. Dit doen we heel concreet door, naast de reguliere
opvang bij Lichtpunt, de Hof van Heden tijdelijk beschikbaar te stellen voor opvang van
kinderen, vrouwen en mannen, die op de vlucht zijn vanuit Oekraïne, geen dak boven hun
hoofd hebben en zoeken naar veiligheid. De Hof van Heden is het gebouw achter de nieuwe
appartementen bij de Lichtpuntboerderij aan de Foarwei 111. De Hof staat mooi op zichzelf,
heeft veel ruimte om in verschillende appartementen in de delen, heeft een eigen ingang, een
grote keuken en sanitaire voorzieningen. Douches worden separaat geplaatst.
Vanaf 10 april is het eerste gezin uit Oekraïne aangekomen op de boerderij. Hoeveel mensen
nog gaan komen en wanneer is onbekend. Maar financiële hulp is zeer welkom.
Diaconie PG Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. Avondmaalcollecte

26 juni: Wereldvluchtelingendag
Collecte binnenlands diaconaat
Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder
verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten,
anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland,
bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet
accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er
is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in
Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met
advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
meer lezen? Kerkinactie.nl/hulp ongedocumenteerden
Diaconie PG Claercamp: IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. 26 juni binnenlands
diaconaat
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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 zondag
tot 17.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

Roosters
t/m 3 juli 2022
BEZORGEN SNEINSKRANTE
04-06-2022 Tine de Groot-Algra
11-06-2022 Jenne Houtstra
18-06-2022 Yde en Tineke Raap
25-06-2022 Willy Plat-Boomstra
02-07-2022 Hennie van Dijk
UITDELEN SNEINSKRANTE
05-06-2022 Arend & Thea Leijstra
12-06-2022 Wieger Holtrop
19-06-2022 Jan van der Meer
26-06-2022 Hessel Elzinga
03-07-2022 Alex Lap
BLOEMEN BEZORGEN
Jellie van der Meer &
05-06-2022
Hillie Elzinga
12-06-2022 Anna Boers
19-06-2022 Nico Halbesma
26-06-2022 Jissie Boersma
Uilkje Reitsma &
03-07-2022
Jan van der Meulen
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IN MEMORIAM
Wij gedenken

Feikje de Vries
Op maandag 25 april is Feikje de Vries overleden op de leeftijd van 82 jaar.
De afscheidsdienst werd maandag 2 mei gehouden om 13:30u. in de kerk,
met aansluitend de begrafenis.
Feikje was een levenslustige vrouw die veel gereisd heeft en lid was van allerlei
verenigingen. Ze werkte vroeger in de zorg als verpleegkundige, waar ze ook
vriendinnen maakte voor het leven, zoals Greet. Ze onderhield contact met heel
veel mensen. Ze was een actief lid van onze gemeente en schreef bijzonder veel
kaarten aan de mensen in het dorp.
Voor haar uitvaart had ze psalm 139 uitgekozen, waarin zevenmaal het woord
kennen voorkomt. Heer, u kent mij. Een persoonlijke band met God, waarin je door
Hem gekend bent, waarin je open kaart met God wilt spelen, omdat je weet dat Hij
te vertrouwen is, meer dan welk mens ook.
Voor de kleinkinderen van haar broer Willem was ze een ‘derde oma’: heel
betrokken en attent.
Ze liet een geschreven levenswijsheid na, die begon met:
"Bliuw in sinnestriel foar de minsken om jin hinne,
genietsje fan it libben, mar net ta’n koste fan”.
We wensen de familie en haar vriendinnen veel sterkte toe met het verwerken
van dit verlies.
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IN MEMORIAM
Wij gedenken

Antje (Anna) Fennema-Deelstra
Op maandag 9 mei, is Antje (Anna) Fennema-Deelstra overleden
op de hoge leeftijd van 98 jaar. De afscheidsdienst had zaterdag 14 mei plaats
vanuit de kerk, waarna zij begraven werd op het kerkhof. Zij was sinds 2004
weduwe van Jacob Fennema.
Anna werd in Wyns geboren als oudste dochter van een boerengezin.
Ze ging al jong op de boerderij helpen en het huis schoonmaken.
Ze had geen onbezorgde jeugd. Verschillende broertjes en zusjes van haar
overleden al heel jong. Haar vader was streng en liet haar hard werken. Later
ontmoette ze Jacob Fennema en ze kregen verkering.
Haar vader had daar bezwaar tegen en ze moest het uit maken. Jacob was in de
oorlog te werk gesteld in Duitsland, maar toen hij later weer terugkwam, ontmoette
hij Anna weer. De vonk sprong over en dit keer was Anna vastbesloten: Heit kan
zeggen wat hij wil, maar nu laat ik hem niet los.
Ze trouwden en gingen samen in Mûnein wonen. Ze konden samen 55 jaar lang van
dit huwelijk genieten. Ze kregen vijf kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tot
haar verdriet, is één van haar zonen in 2020 overleden.
Zo had ze veel moeite en verdriet in haar leven, maar ze hield vast aan haar geloof
in God en bad om zijn steun. Zij woonde de laatste jaren in Dongerahiem in
Dokkum, waar ze heel tevreden was met de zorg.
We lazen in de afscheidsdienst de hoopvolle woorden van psalm 23, “De Here is
mijn herder."
We wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.
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YN MEMOARIAM
Froukje Dijkstra-Kloosterman
Foudgum, 27-05-1954

Drachten, 22-04-2022

Boppe de rouwkaart stean wurden fan Froukje sels: ‘Nei Peaske komt It Ljocht’.
Yn dit witten hat se krêft fûn nei it berjocht – inkelde wiken lyn al – dat se ûngenêslik siik
wie, mar dat behannelingen noch ekstra tiid jaan koenen. Sa wie Peaske foar har fan
bysûndere betsjutting yn dizze lêste tiid. Se woe der foar gean! Dat se troch in darmynfarkt it
libben dochs hastich loslitte moast, dêr hie net ien op rekkene. It makket dit ferlies wreed en
skerp.
Froukje waard berne as dochter van Keimpe en Baukje, yn in gesin mei twa broers en twa
suskes. Se gie nei de legere skoalle in Bornwird en dêrnei nei de húshâldskoalle yn Dokkum
en de KJJV yn Ljouwert. It libben wie drok en fleurich mei it bûtenlibjen op de buorkerij en
in soad freondinnen om har hinne. Froukje trout mei Eelke Dijkstra (sawat 50 ier lyn) en se
sette harren ta wenjen yn Bornwird/Spriens. Dêr wurd Thomas Eelke berne. Yn 1975
ferhúzje se nei Rinsumageast oan de Fjildwei, dêr’t Baukje Tjitske berne wurdt. In prachtige
húshâlding mei nocht oan it libben. Froukje is gau thús op’e Geast, se jout har maklik. Har
sosjale antenne stiet altyd út en de bern hawwe dêrtroch in moaie jeugd dêr’t in protte yn
mooglik is. Ek oantrouwde bern wurde wolkom hjitten, Jolanda en Erik. Froukje hâldt ek
tige fan bisten; in kat en hûn hearre der ek altyd by.
Froukje wurket mei nocht jierren lang op it Skoar yn Damwâld; en koart in Burgum op’e
Jister. Minsken mei in beheining kinne altyd op har rekkenje, want neat is har tefolle as it
giet om it warleaze en kwetsbere. Der komt in tiid dat it gesin troch omstannigheden de
buorkerij ferlitte moat, in drege beslissing foar minsken mei in ‘boerehert’. Froukje ûntdekt
yn dy djippe skaden altyd ek wer sinnestrielen, it ljocht om op nije paden te gean. Se wurdt
beppe fan fjouwer prachtige famkes, Johanna, Froukje, Nynke Louise en Anna Froukje, dêr’t
se tegearre mei Eelke graach op past. Nei har pensioenering – sa'n oardel ier ferlyn - fynt se
in noflik libbensritme mei elk syn as har eigen taken. It hûs en de tún oan de Baron van
Sytzemawei 15, troch Froukje makke ta in wier paradyske, is harren thús. En alle dagen om
te betinken wurde fierd, neat en net ien wurdt oerslein. Alle skoalle- en sportprestaasjes fan
har beppesizzers hâldt se sekuer by, neat ûntgiet har.
Dat dit no allegearre oer is, is sa ûnbegryplik en oanfaarde is swier. Op 30 april is der ôfskie
naam fan Froukje yn in tsjinst yn de Alexandertsjerke. De beide bern ha oer mem ferteld en
beppesizzers ha ljochtsjes oandien om beppe yn it folle ljocht te setten. Der wie moaie
gitaarmuzyk en in selsmakke gedichtsje foar beppe. We hawwe neitocht oer de leafde, dy’t
net oergeunstich is, net pronket, gjin ûnrjocht ferdraagt, dy’t ferjaan kin en alles drage kin.
In gave dy’t Froukje yn romme mjitte yn har droech as geskink fan God. Leafde dêr’t se
Eelke, bern en beppesizzers romhêrtich mei oerlade. Leafde as tige sterke skeakel yn harren
fermidden.
Op it hôf yn Foudgum hawwe we har lichem yn de ierde lein, har libben yn Gods hân. Dat it
Ljocht fan Peaske foar har no wêze mei as in nije moarn; en in jûntiid fan ferfolling, dêr’t se
alle leafsten dy’t se lang al miste no temjitte gean mei yn de frede fan de Hear. Dat it selde
Peaskeljocht as teken fan hoop, ek Eelke, bern en beppesizzers treaste mei yn de tiid dy’t
komt.
Gryt van der Galiën-Dorenbos.
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UIT DE GEMEENTE
Mutaties
Vertrokken:
Klaas Burmania (v/h Eysingawei 5) is verhuisd naar Burdaard.
Jouke Albert Feddema (v/h Camstrastrjitte 15) is verhuisd naar Hurdegaryp.
Beide heren zijn overgeschreven naar de plaatselijke kerk en we wensen hen alle
goeds in hun nieuwe woonplaats.
Binnengekomen als dooplid van Raard/Foudgum: Maaike Dijkstra, zij staat
ingeschreven op het adres Rjochthûsstrjitte 31, maar woont tijdelijk nog op nr. 15.
Van harte welkom in onze gemeente.

Verantwoorden collecten April
3-04-22 Kerk
10-04-22 Kerk
14-04-22 Kerk
17-04-22 Kerk
24-04-22 Kerk
Kerk
Totalen:

€ 57,55
€ 42,00
€
€
€ 55,50
€
€ 155,05

Diaconie
Diaconie
Diaconie

Diaconie
Diaconie
Diaconie

€ 107,80
€ 48,00 jong Prot.
€ 220,10
€ 273,15
€ 72,30
€
€ 721,35

€ € 165,35
€ 58,60 € 148,60
€ € 220,10
€ € 273,15
€ € 127,80
€ € € 58,60 € 935,00

Naast bovenstaande collecte-opbrengsten ontving de Diaconie in de maand April
een bedrag van € 310,- aan giften. Voor de Kerk was dat een bedrag van € 15,-.
We zijn heel erg blij met de bedragen die u overmaakt, want op deze manier
kunnen wij ons werk blijven doen.
We hopen van harte, dat u ons wilt blijven steunen met uw (extra) giften.
Dat kan door het overmaken van een bedrag op de bankrekeningnummers, zoals
die staan vermeld op pagina 2 van deze Onderweg.
Namens de Diaconie en de Kerk,
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters
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VAN DE KERKENRAAD
Verslag kerkenraadsvergadering 25 april 2022
Gerrit de Vries opent de vergadering en heet ons allen welkom. Hij
leest een stuk uit: “Een rijk leven”; Kinderen van God… We hebben de volgende
punten besproken: Op 28 april is de informele avond voor ambtsdragers die de
afgelopen jaren zijn afgetreden. Wij willen dit graag ieder jaar doen. De
wijkverdeling van bezoekwerk en andere zaken zal in het nieuwe jaarboekje een
betere uitleg krijgen. Nu is er soms wat verwarring. Op 9 mei heeft het moderamen
een gesprek met de organisten. Dit is inmiddels ook al weer 2 jaar geleden geweest.
(corona) Op 10 mei is er een avond voor ouders waarvan de kinderen op club zijn.
Men zal brainstormen over: hoe vorm te geven aan de jeugdclubs. Wat verwacht
men van de kerk en waar is behoefte aan. De band “Victorius” zal de muzikale
begeleiding verzorgen in de tentdienst van zondag 19 juni. Het Roemenië comité
stopt ermee. Er zal nog een gesprek plaats vinden met de diaconie dit i.v.m. het
geld dat er nog is. De bijdrage voor verjaardagen blijft zoals het nu is en hier zal een
goed doel voor gezocht worden. Er zal een expert komen om te kijken naar de
boktor in de Alexanderkerk. En er zal gekeken worden naar beeldschermen in de
kerk. Zondag 15 mei zal er een doopdienst gehouden worden, er worden 2 kinderen
gedoopt, Durk Pieter en Jente Jitske Hijma. Wat is dat mooi. De kliederkerkdienst
van 24 april was weer een hele beleving. Met een toneelstukje werd het verhaal van
Naäman uitgebeeld, buiten waren er spelletjes met o.a. landje pik. Binnen kon men
een doopkaars maken. Het geld waar voor gecollecteerd wordt zal zijn voor
vluchtelingen op Lesbos. Er is behoefte aan wat meer variëteit qua muziek in de
diensten. We gaan hiermee aan de slag. Het verslag van de gemeenteavond wordt
in de Onderweg geplaatst. Het was een zinvolle avond. Financiële verslagen
diaconie en kerkrentmeesters wordt ondertekend. Tetty Sikma - Puite wil het ambt
als ouderling commissies aannemen. Daar zijn we dankbaar voor. We zijn nog bezig
met het vragen voor de andere functies/ambten. Collectes in de Alexanderkerk zal
bij de uitgang zijn in de daarvoor bestemde schalen. In het MFC wordt er met
ponkjes rondgegaan. Sietske leest enkele verzen uit lied 362: Hij die gesproken
heeft een woord dat gaat……..Daarna sluit Sietske af met een dankgebed.
Net in oar
Jei dei oan dei de frede nei;
dêr matte we nei stribje,
dat jong en âld op hiel de wrâld
yn frede en leafde libje.

Mar dy’t soks wol, ferwachtingsfol,
moat net in oar oerwinne,
mar earst teset oer eigen hert
En by himsels begjinne.

Scriba, Dicky Houtstra de Vries
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Verslag gemeenteavond 23 maart 2022
Opening: Voorzitter Gerrit de Vries heet ons allen welkom en gaat
voor in gebed, een gebed over vertrouwen in de toekomst. Daarna luisteren we
naar: Wat de toekomst brengen moge van Lucas Kramer.
Verslag vorige gemeenteavond van 20 maart 2019: Iedereen heeft dit thuis al
kunnen doornemen. Hermien heeft een vraag over de financiën: Klaas Houtstra
heeft in 2019 naar voren gebracht om eens na te denken om de Alexanderkerk in
een stichting onder te brengen. Het voordeel is dat je dan ook donateurs kan
werven voor de oude kerk. Rients geeft uitleg hierover. Er moet dan een
stichtingsbestuur komen en dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Dit werd ons
uiteindelijk afgeraden.
Financieel verslag diaconie: Harmina geeft uitleg over de financiën. Er zijn een
aantal vragen: waarom de diaconie zoveel geld heeft. Want het doel van de diaconie
is om precies hetzelfde bedrag uit te geven als dat er binnenkomt. Het heeft te
maken met eigen bezit waar geld voor nodig is. Rients legt e.e.a. nog even uit.
Financieel verslag begraafplaats en kerkrentmeesters: Rients geeft niet alleen
uitleg over de financiën van de kerk, maar ook over de begraafplaats, daar Klaas
Houtstra afwezig is. Verder zijn er geen vragen en worden de financiële verslagen
goed gekeurd.
Waar zijn wij als gemeente op dit moment mee bezig, stand van zaken: Dit verslag
begint vanaf oktober 2020 omdat toen de laatste verslaggeving verschenen is in de
“Onderweg”. In verband met het coronavirus konden de geplande
gemeenteavonden niet doorgaan. Net zoals heel veel activiteiten en bijeenkomsten
in 2020 en 2021. In 2020 zijn we begonnen om de diensten op te nemen en deze
later op de dag via YouTube uit te zenden. Men voelt zich met beeld meer
betrokken dan alleen met luisteren. We hebben als kerkenraad besloten om dit ook
na corona tijd te blijven doen. Tijdens de ontwikkelingen, v.w.b. corona
beperkingen, hebben wij ons als kerkenraad steeds laten leiden door de corona
nieuwsbrief van de PKN waar steeds de adviezen werden aangereikt hoe om te gaan
met kerkdiensten, bijeenkomsten en de bijbehorende hygiëne maatregelen. De
jeugdraad heeft zijn eigen protocol opgesteld en ook steeds weer bijgesteld. Ook is
er steeds, waar mogelijk, geprobeerd contact te houden met elkaar en het omzien
naar elkaar niet uit het oog te verliezen. Zo zijn er veel gesprekken telefonisch
gevoerd, omdat bezoek niet mogelijk was. Aandacht voor elkaar was er in de vorm
van een presentje naar de jeugdleden; met Pasen heeft de zondagschool tasjes rond
gebracht; en met kerst en Pinksteren zijn er kaartjes langs de deur gebracht met
een bemoedigende tekst. Een aantal activiteiten konden in aangepaste vorm wel
door gaan zoals de startzondagen van 2020 en 2021 waarbij we buiten in
deeldiensten toch elkaars gedachten mochten delen over bijvoorbeeld ieders
talenten. Ook de door de jeugdraad georganiseerde paas-challenge en de
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startavond voor de jeugd konden doorgaan. De startavond was een
spektakeltocht van spelen en opdrachten met na afloop een broodje
hamburger van de BBQ.
•

•

•
•

•
•
•
•

In 2020 is Arlette gestopt met haar werkzaamheden als koster. We zijn Arlette
erg dankbaar voor alles wat zij voor de gemeente heeft gedaan. Durkje heeft de
werkzaamheden van Arlette overgenomen. Helaas is Durkje in 2021 gevallen
en kon zij haar taken tot op heden niet meer uitvoeren. Tijdens deze periode
zijn haar taken overgenomen door vrijwilligers en wij zijn hen hier erg
dankbaar voor. Gelukkig gaat het nu weer beter met Durkje en is zij
herstellende.
In maart 2021 waren er door het dorp “Beelden van Hoop”. Hierbij lieten
dorpsgenoten in hun tuin of achter het raam, aan de hand van teksten of
afbeeldingen, zien waar zij hoop uit konden putten. Er waren ongeveer 18
beelden van hoop te bewonderen.
In 2021 is er in de kerk een “bijbel box” gekomen. Deze is voorzien van bijbels
in verschillende talen.
Heel blij zijn we dat vanaf de zomer 2021 de kerkenraad weer helemaal
compleet is, zodat de werkzaamheden weer evenredig verdeeld zijn. Bij
vacante ambten moeten andere ambtsdragers vaker bijspringen. Ook hier
geldt “Vele handen maken licht werk”.
In oktober hebben we nog een bijeenkomst gehad van de verschillende
commissies. Een mooie avond om van elkaar te horen waar we zoal mee bezig
zijn en om activiteiten op elkaar af te stemmen.
Begin dit jaar konden ook op voorzichtige wijze de activiteiten uit het
toerusting boekje weer beginnen, iedereen die zich had aangemeld voor deze
activiteiten kreeg daar bericht van.
Vol hoop en vertrouwen gaan we de toekomst tegemoet ook al is er, wat corona
betreft, voorzichtigheid geboden.
Ook het jeugdwerk is weer begonnen met als doel gesprekken te voeren met de
jeugd over het geloof. Belangrijk is ontmoeting, gezelligheid, goede
maatschappelijke onderwerpen, spelvormen en creativiteit. De groepen 7 en 8
beginnen met een verhaal met daarin een boodschap waar zij met elkaar over
praten. Na de pauze was er tijd voor ontspanning in de vorm van een spelletje
of creativiteit. De kinderen schrijven na iedere bijeenkomst een verslagje en
lezen dit een volgende keer voor. De 12 tot 16 jarigen hadden dit seizoen ook
nog enkele keren club met verschillende thema’s, bijvoorbeeld “Bidden” en
“Zondag rustdag”. Na de pauze was ook hier tijd voor ontspanning met
bijvoorbeeld “bingo”, “sjoelen” of “wie ben ik”. De 18+ heeft maar één keer
kerkcafé gehad. De leiding durfde het nog niet aan i.v.m. corona. De afsluiter
van het clubseizoen vindt plaats op zaterdag 9 april. De groepen 7 en 8 gaan
een dag naar Duinen Zathe en de 12 tot 16 jarigen een dag naar Walibi. Een
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•

zeer actieve 20+ groep heeft een tijd gewerkt aan een Escape
Room in het jeugdhonk en deze is nu in gebruik genomen.
Iedereen kan zich hiervoor opgeven in kleine groepjes.
Wia vertelt even over de kliederkerk. Het is het 3e seizoen en corona gooit roet
in het eten. We proberen een vorm te vinden om jonge gezinnen bij de kerk te
betrekken en dit op een creatieve manier. De laatste keer waren er 27 kinderen
en hun ouders. Dat is bemoedigend. In de coronatijd is er buiten een
speurtocht georganiseerd en we hebben boekjes zoals van Ruth bij de kinderen
gebracht. Als kerk reiken we dit aan. Via school worden de flyers verspreid. De
kinderen die naar een bijzondere school gaan hopen we niet vergeten. 24 april
is er weer een kliederkerkviering. De jeugddienst vindt plaats op zondag 8 mei
om 14:00 uur in De Beijer onder begeleiding van jongerenband Salvation uit
Dokkum. De dienst is voor jong en oud.

Diaconie: De diaconie heeft in 2020 de woning aan de Rechthuisstraat
gemoderniseerd. Deze is nu reeds al weer een 1.5 jaar verhuurd. Onze doelstelling
met deze woning is, dat we de jongeren van de Geast een kans geven om een
woning te huren. Met als doel om door te stromen naar een definitieve plek. De
voedselbank steunen is voor de diaconie een speerpunt. Dit ook omdat er steeds
meer mensen gebruik maken van deze dienst. Uit de gemeente ontvangen we heel
veel giften om de voedselbank te ondersteunen. De afgelopen twee jaar hebben we
het project Rwanda gesteund via de ZWOE. Dit project loopt dit jaar af. We zullen
het komend jaar een nieuw doel zoeken wat we als kerken uit Fryslân gaan steunen.
Als diaconie steunen we een kind uit Bolivia, Samara Carvajal Justiniano. Zij wordt
ondersteund met als doel kansarme kinderen een goede start te geven. Elk jaar
organiseren we een kerstattentie voor zieken, ouderen en alleenstaanden in onze
gemeente. Dit is een vast punt om elk jaar stil te staan bij de kerstgedachte en de
feestdagen. Via de Voedselbank gaan we dan ook voor de mensen die het minder
hebben in het dorp, een voedselpakket samenstellen. Met daar in lekkere dingen
ook voor de kinderen.
Kerkrentmeesters: Afgelopen periode hebben we nagedacht over een initiatief van
een aantal gemeenteleden met als voorstel om de kerk op zondag open te laten voor
mensen die even in de kerk willen zijn om te bidden, stil te zijn of een kaarsje aan te
steken. Met de oorlogssituatie in Oekraïne was de verwachting dat sommige
mensen hier wel behoefte aan zouden hebben. Zondag 6 maart is de kerk dan ook
de gehele dag open geweest en er is ook zeker gebruik van gemaakt. Er wordt door
de kerkrentmeesters nog gezocht naar een oplossing voor de verschillende
materialen die nu in de kerk staan opgeslagen om deze meer buiten het zicht een
plekje te geven, zodat de kerk er wat minder rommelig uit ziet. Iedereen is welkom
in de kerk! Helaas geldt dat niet voor een aantal ongenode gasten. We hebben
namelijk in de beide schepen van de kerk last van de boktor. Deze boktor kan het
houtwerk van een gebouw ernstig beschadigen. De kerkrentmeesters zijn bezig om
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te kijken op welke manier we hier weer van af kunnen komen.
Daarnaast zijn we als kerkenraad nog bezig geweest om het
beleidsplan te herzien en op bepaalde punten aan te passen zodat deze voor de
komende tijd weer up-to-date is. De vernieuwde versie komt binnenkort op de site
te staan.
Pauze
Thema en Bezinning door dominee en Wia: Eerst even een uitleg van beide. Wie
zijn wij? Wat is de identiteit van onze gemeente? Geloofsovertuiging. Wat is het
doel van samenkomen? Wie willen wij zijn? Wat verwachten wij van onze eigen
betrokkenheid in onze gemeente? Hoe kunnen nieuwe leden mee doen?
Welk beeld past het beste van wie wij zijn als gemeente? Bijvoorbeeld: a. kerk als
warenhuis? Als school? Als herberg? Als ziekenhuis? We gaan in groepjes en
bespreken deze thema’s. Daarna komen we weer bij elkaar en worden enkele
beelden naar voren gehaald, zoals ( onze gemeente als) ‘een kleurig gemengd
boeket’ en ‘een familie’. De grote vellen waarop de groepjes hun ideeën kwijt
konden, blijven bewaard en daar komen de pastor en de predikant later op terug.
Rondvraag:
a. Hermien: voortaan een microfoon op zo’n avond erbij gebruiken.
b. Griet: misschien een idee om de jeugd bij bidstond mee te laten doen bij het
ophalen van de voedselpakketten voor de voedselbank. Dus in de kerk het
verzamelen.
c. Jellie: verjaardagen in de Onderweg. 65 jaar is wel jong. De stuurgroep neemt dit
punt mee naar hun vergadering. Opmerking van Jaap: als we naar Piet Paulusma
kijken, hij is maar 65 jaar geworden. Het is maar net hoe je hierin staat.
Rients: de diaconie en kerkrentmeesters hebben ieder een bedrag uit de
nalatenschap van Aukje Duijf ontvangen van 35.000 euro. Daar zijn we heel
dankbaar voor.
Sluiting: Dominee sluit de avond met het lezen van psalm 41, daarna zingen wij
“Lof zij de Heer de almachtige Koning der ere” en we bidden om Gods inspiratie
voor onze gemeente.
Gerrit wenst ons welthuis
Naar aanleiding van de rondvraag is het volgende besloten:
a. Voortaan microfoons aanwezig.
b. Dit idee zal de diaconie samen met de jeugdouderlingen bespreken. c. Dit is
besproken in de stuurgroep en men heeft besloten om dit zo te laten. Wil men niet
genoemd worden in de Onderweg dan kan men dit aangeven.
Scriba, Dicky Houtstra de Vries.
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SCHEURKALENDER 2023
GrootLetter uitgave
In de ouderenzorg vervullen de Geestelijk Verzorgers een belangrijke
rol. Ze voorzien ons van waardevolle tips. Zo wezen ze ons op het belang van een
grote letter in onze uitgaven. Ons bemoedigingsboekje ‘Kostbare tijd’ is nu dan ook
uitgevoerd in een zogenoemde GrootLetter uitgave. Daarnaast hebben we ook een
Bijbel in GrootLetter uitgave beschikbaar.
Geestelijk Verzorgers
Diverse Geestelijk Verzorgers namen ook het initiatief voor het samenstellen van
een scheurkalender 2023 in grote letter. In onderling overleg besloten twaalf van
hen om elk een maand van het jaar ‘voor hun rekening’ te nemen. Aan de hand van
twaalf thema’s werden daarbij Bijbelteksten gezocht en per maand werd een
illustratie en een geestelijk lied toegevoegd.
Bemoediging voor elke dag
De titel van de scheurkalender 2023 luidt: ‘Een bemoediging voor elke dag’.
Dankzij het goed leesbare lettertype kan een brede doelgroep de dag beginnen of
eindigen met herkenbare teksten uit het Woord van God. Dat kan bijvoorbeeld in
de gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast kunnen zo ook ouderen die aan stoel
of bed gebonden zijn, elke dag een woord van troost en hoop ontvangen!
Bestellen
De scheurkalender 2023 in grote letter is nu al te bestellen bij de Bijbelvereniging
via de website: www.bijbelvereniging.nl
De scheurkalender is uitermate geschikt voor de ouderenzorg. Ongeacht of die zorg
plaatsvindt in een verpleeg- of zorghuis of in de eigen woning van de oudere. Met
andere woorden: zowel zorghuizen als predikanten en pastoraal werkers kunnen
gebruik maken van de mogelijkheid om deze kalenders te bestellen. Bij meer dan
drie exemplaren wordt een donatie verwacht. Ook de ouderen in de kerkelijke
gemeente hebben nu dus een extra mogelijkheid voor een dagelijks Bijbelmoment
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Bijbel Challenge met NBV21 op Opwekking
Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ – van 3 tot en met 6 juni
in Biddinghuizen – zal non-stop de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling, worden
voorgelezen. Wie wil meedoen met deze Bijbel Challenge kan online intekenen. De
challenge is opgezet door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
'We dagen bezoekers uit om in sessies van
een kwartier non-stop de NBV21 te lezen,
van Genesis tot en met Openbaring', zegt
Paul Abspoel, Programmacoördinator
Kerken bij het NBG. 'Wie wil meedoen kan
zich vanaf nu aanmelden via de website.'
De Bijbelchallenge verloopt in estafette en
gaat dag en nacht door, van vrijdagmorgen
tot en met maandagmiddag, in een speciale
tent. Er komen ook enkele open tijdvakken.
Op die momenten kunnen bezoekers van de
Pinksterconferentie spontaan meedoen.
Jeugdclubs en andere groepen
Jeugdclubs, kringen en andere groepen die tezamen een aaneengesloten deel van
de voorleesmarathon voor hun rekening willen nemen – bijvoorbeeld in de nachten
- kunnen zich melden bij Patrick van der Plaat, Relatiebeheerder Kerken
(pvanderplaat@bijbelgenootschap.nl) of bij Paul Abspoel
(pabspoel@bijbelgenootschap.nl). Groepen krijgen een of meerdere uren
toebedeeld. Ieder lid van de groep leest daarbinnen minimaal een kwartier voor.
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EVEN BIJPRATEN
Het mooiste jaargetijde laat ons volop genieten van bermen vol
bloemen, blauwe luchten met wolkenpartijen en een zonnetje dat nog
niet te warm is. Ik hoop dat u, dat jij er net zo van geniet als ik. Dat er voor het eerst
in twee jaar weer volop genoten kan worden van feest- en herdenkingsdagen geeft
deze lente nog eens extra glans, we weten immers nu wat we gemist hebben toen de
anderhalve meter afstand de norm was. Zo verheugen we ons op het dorpsfeest en
de reünie en is Celebration Time druk bezig met de voorbereiding van de
tentdienst. Ik mag daar ook aan mee doen en ik hoop dat deze tentdienst net zo’n
volwaardig onderdeel van het dorpsfeest zal zijn als de overige festiviteiten. Het is
toch prachtig dat we naast het feestvieren en ons amuseren met elkaar ook ruimte
en tijd kunnen maken om gezamenlijk een feest te vieren tot eer van onze
Schepper!
De schoolexamens zitten er alweer op en de jeugd zal deze maand de lang
verwachte uitslag krijgen. Hopelijk krijgt ieder goed nieuws maar ook als dat niet
het geval, houdt dan goede moed: In the end it’s gonna be all right and if it’s not all
right it’s not the end.
Omdat het begin deze maand pinksterfeest is, sluit ik af met een gebed:
Heilige Geest,
Wij gissen en raden, wie U voor ons bent
naar best vermogen:
U bent de lucht die wij ademen
de verte waarin wij turen,
de ruimte die ons gegeven is.
U bent het vriendelijke licht
waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn.
U bent de vinger van God
waarmee Hij spelenderwijs
het heelal heeft geordend.
U bent de fijnzinnige liefde
waarmee U ons geschapen hebt.
Alles wat leeft ontvangt zijn groeikracht van U
vreemd en onbenoembaar is uw werking
diep verborgen in ieder van ons
als een gist
U bent de adem en de gloed
waarmee het woord van God gesproken wordt,
De wind waarop het evangelie wordt gedragen
tot waar en wie dan ook.
Het is Uw werk, het wonder van Uw inspiratie
wanneer er mensen zijn die ondervinden
dat Jezus Christus lééft!

(schrijver onbekend)

Wia Marinus
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TENSLOTTE
Verjaardagen
Allereerst willen wij jullie laten weten dat de verjaardag van mevr. F.
Dijkstra- Kloosterman in het meinummer vermeld is ondanks dat ze inmiddels
overleden was. Het afdrukken en klaarmaken van de Onderweg neemt altijd enige
dagen en deze verjaardag kon niet meer verwijderd worden. Wij als redactie willen
de familie onze excuses hiervoor aanbieden en hen veel sterkte wensen bij dit toch
zo plotselinge verlies!
Deze maand zijn onze gelukwensen voor:
02 juni 76 jaar mevr. J. Mellema- Bakker
Slachfinkstr 18, Feanwalden
05 juni 76 jaar dhr. L. van der Bij
Tjaerdawei 42
08 juni 69 jaar dhr.S. Holtrop
Galgeheech 13
13 juni 67 jaar mevr. M. Helbig- Wijtsma
Klaarkampsterwei 6
15 juni 82 jaar mevr. D. Raap- Posthumus
v. Aylvawei 20
29 juni 72 jaar dhr. A. Geertsma
Bar. v. Sytzamawei 21
Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag.

Jubileum
Op 26 mei mochten Eppie en Corrie Braaksma- v.d. Hoek,
Camstrastraat 27, samen met hun kinderen en familie hun 50
jarig huwelijk vieren.
We wensen hen ook op deze plek nog veel goede jaren samen.

Prikbord
Wij willen iedereen bedanken
voor het meeleven tijdens het
ziek zijn en na het overlijden van
mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en trotse pake
Harry Zwanenburg
Uw aanwezigheid, betrokkenheid en
vele kaarten hebben ons goed gedaan.
Ymkje Zwanenburg-Admiraal
Margriet en Jacob
Klaas en Evelien
Jaap en Annie
en kleinkinderen.
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