
Lees verder op pag. 8 

 

2 Korintiërs 12:12 

“Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: 
volharding in alles, tekenen, wonderen en grote daden.” 

 

Paulus de wonderdoener? 

Zelf vindt hij het dwaasheid om zich op wonderen te beroepen, maar hij voelde zich 
ertoe gedwongen door de gemeente in Korinthe. Uit de 2e brief van Paulus aan deze 
gemeente, blijkt dat zij Paulus niet willen erkennen als apostel. Vanaf hoofdstuk 10 
is Paulus bezig om uit te leggen dat hij wel degelijk apostel is en dat de gemeente 
zijn gezag moet erkennen. In 10:10 haalt hij iemand aan die zijn gezag betwijfelt: 
Er zijn er namelijk die zeggen: “in zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en 
imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden is zwak en wat hij zegt heeft 
weinig te betekenen.” 
Daarop geeft Paulus dan het antwoord in vers 17-18: “Er staat geschreven: ‘Wil 
iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen.’ Want niet wie 
zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.” 
Paulus wil dus niet pochen op wat hij allemaal bereikt heeft als apostel. Het 
probleem is echter dat er andere ‘apostelen’ in Korinthe zijn geweest, die wel 
zichzelf met trots aanprijzen. 
En de gemeente in Korinthe is en masse gevallen voor de grootspraak van deze 
schijnapostelen. Daardoor is Paulus gedwongen om toch over zijn eigen kwaliteiten 
te spreken, al vindt hij dat dwaas. Alleen zo kan hij zijn gezag herstellen. Heel mooi 
formuleert hij dat in 11:16 en 17: 
Nogmaals, laat niemand denken dat ik een dwaas ben. Maar mocht u dat toch 
denken, accepteer me dan ook als een dwaas en sta me toe dat ook ik eens opschep 
over mezelf. Wat ik nu ga zeggen komt niet van de Heer, het is de grootspraak van 
een dwaas. 
Op deze manier komt Paulus alsnog over zijn eigen kwaliteiten te spreken. Al weten 
de lezers nu wel dat dit eigenlijk niet past bij het evangelie dat hij verkondigt. En zo 
lezen we met verbazing dat Paulus niet alleen het Woord verkondigde, maar dat hij 
ook “tekenen, wonderen en grote daden” heeft laten zien. Wat bedoelt hij daarmee? 
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PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP 
RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS 
PREDIKANT 

ds. W.L.de Jong, A: T.S.Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageast  T: 701754  
M: predikant@claercamp.com 
PASTOR/KERKELIJK WERKER 

WIA MARINUS-ZIJLSTRA A: Garyp  T: 0613573991  
M: kerkelijkwerker@claercamp.com 
KERKGEBOUW 

Alexanderkerk, A: Juckemawei 3, Kosterij T: 423399 (Durkje v Minnen) 
Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:  
M: reserveringen@mfc-debeijer.nl 
T: 06-81563878 (Eelco van der Wal) 
KERKENRAAD 

Voorzitter: Gerrit de Vries A: Fliet 22aT: 421903 
Scriba: Dicky Houtstra A: Tjaerdawei 5 T: 421692  
M: scriba@claercamp.com 
STUURGROEP PASTORAAT 

Aukje Marinus en Theo Thijssen A: van Burmaniastrjitte 23 T: 422866 
Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries A: D.K. 
Boersmastrjitte 21 T: 423314 
BANKREKENINGNUMMERS 

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139) 
Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462 
p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483) 
Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324  
KERKRADIO 

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie 
vanuit de Alexanderkerk: kanaal 968 (evt: 1968) 
vanuit MFC de Beijer: kanaal 969 (evt.1969) 
INTERNET HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM 

REDACTIE VAN ONDERWEG 

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) A: Tjaerdawei 1, T: 423077 
M: onderweg@claercamp.com  
Henk de Vries (verspreiding) A: Tjaerdawei 24, T: 421409 
Gelske van Hijum, A: de Kapelle 12 
Paulien Moore (opmaak) T: 0512 - 332276  
M: paulienmoore@hotmail.com 
 

De kopij voor het SEPTEMBER-nr graag uiterlijk 24 AUG. inleveren
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VOOR DE KOMENDE MAAND 

 

3 JULI 9.30  DS. W.L. DE JONG 
 COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK 
 

10 JULI 9.30  DS. W.L. DE JONG 
 COLLECTEN: DIACONIE EN KERK 
 

17 JULI 11.00  DS. A. ELVERDINK 
FRYSKE TSJINST COLLECTEN: DIACONIE EN KERK 
 

24 JULI 9.30  DS. W.L. DE JONG 
 COLLECTEN: DIACONIE EN KERK 
 

31 JULI 9.30  DS. K. DE GIER 
 COLLECTEN: DIACONIE EN KERK 
 

7 AUGUSTUS 9.30  WIA MARINUS 
 COLLECTEN: DIACONIE EN KERK 
 

14 AUGUSTUS 9.30  DHR. Y. ZAGEMA 
 COLLECTEN: ZENDING EN KERK 
 

21 AUGUSTUS 9.30  WIA MARINUS 
 COLLECTEN: DIACONIE EN KERK 
 

28 AUGUSTUS 10.00  DS. W.L. DE JONG | IN SIBRANDAHÛS 
 COLLECTEN: DIACONIE EN KERK 
 

4 SEPTEMBER 9.30  DS. G. LABOOY 
DANKDAG COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK 
 

NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 4 SEPTEMBER 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 gemeente 

Er zijn enkele zieken in de gemeente. We wensen hen allen veel sterkte 
en Gods zegen toe. 
 
Dag en doen 

Er worden in de gemeente Dantumadiel veel activiteiten voor senioren (55+) 
georganiseerd, en toch zijn er veel senioren die aangeven eenzaam te zijn en er 
vaker ‘uit te willen’. Om het aanbod beter bij een grote groep senioren onder de 
aandacht te brengen en hen te verleiden op het laatste moment nog aan activiteiten 
deel te nemen is het project Dag!enDoen! ontwikkeld. Bij Stichting Welzijn “Het 
Bolwerk” in Dokkum is de organisatie ondergebracht. 
Via uw eigen telefoon of tablet kunt u de app: App Dag en Doen downloaden. In 
deze app kunt u het dagelijks aanbod aan activiteiten in de buurt bekijken. Deze 
app kunt u downladen in de Appstore (Android) of de AppleStore (iPhone). Bent u 
niet in het bezit van een smartphone of tablet? Dan kunt u er één lenen bij Het 
Bolwerk. Vervoer nodig? Ook daarvoor wordt gezorgd. U kunt dit aangeven via de 
app of door contact met ons op te nemen. Meer info: tel 0519 292 223 van Het 
Bolwerk of bel met ds. de Jong. 
 
Vakanties 

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. 
Iedereen een fijne vakantie of zomer toegewenst! 
 
Bevestiging en afscheid van ambtsdragers 

Op Op 11 september houden we de bevestigingsdienst van ambtsdragers. 
We nemen dan afscheid van 2 diakenen en 4 ouderlingen. 
Het is vooralsnog niet gelukt om 2 nieuwe diakenen en een jeugdouderling te 
vinden. Hopelijk lukt dat nog deze zomer en dan wordt u ingelicht via de 
sneinskrante. We zijn verheugd dat we wel 2 kandidaat ambtsdragers gevonden 
hebben: 
Tetty Sikma-Puite als ouderling commissies; 
Jan van der Meulen als ouderling pastoraat (tot 75 jaar). 
Als u bezwaar wil maken tegen de bevestiging van de kandidaten dan kunt u 
dit in de maand augustus kenbaar maken bij de scriba, Dicky Houtstra. 
Het bezwaar moet schriftelijk, ondertekend en met redenen ingediend worden. 
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Wij gedenken 

 

Eeltje van der Weg 

 
Op 31 mei 2022 is Eeltje van der Weg overleden op de leeftijd van 77 jaar. 
Hij woonde aan de Rjochthusstrjitte 13. De begrafenis had plaats in kleine kring op 
zaterdag 4 juni. 
 
Eeltje werd als vijfde zoon geboren in een gezin met 7 kinderen. 
Zijn vader kon moeilijk werk vinden en daardoor was het een armoedige jeugd. 
Eeltje kon goed leren en heeft vroeger bij de belastingdienst en de gemeente 
Dantumadiel gewerkt. Hij was een nauwkeurige boekhouder, en zette zich zo ook 
25 jaar lang in  bij de gereformeerde kerk in R’geest. 
 
De laatste 2 jaar leed hij aan longkanker en ging zijn gezondheid steeds verder 
achteruit. Bij de rouwplechtigheid hebben we psalm 139: 1-10 gelezen, waarin we 
lezen dat God ons ten diepste kent. Dat geeft troost bij het afscheid van Eeltje, die 
nogal op zichzelf was en niet veel over zichzelf vertelde. 
 
We wensen zijn familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
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Roosters 

t/m 4 sep 2022 

 

BEZORGEN SNEINSKRANTE 

02-07-2022 Hennie van Dijk  06-08-2022 Tjitske Kooistra 

09-07-2022 Jannie van Diggelen  13-08-2022 Janke Korporaal-Torensma 

16-07-2022 Jettie Holtrop  20-08-2022 Arnold en Cindy Haarsma 

23-07-2022 Jim Huismans  27-08-2022 Donny en Klaasje de Vries 

30-07-2022 Inge Vlaming  03-09-2022 Arend Leijstra 

 

UITDELEN SNEINSKRANTE 

03-07-2022 Alex Lap  07-08-2022 Roely Jorritsma 

10-07-2022 Sia de Vries  14-08-2022 Rients van Wieren 

17-07-2022 Age Geertsma  21-08-2022 Jannie van Diggelen 

24-07-2022 
Freerk & Lucretia de 

Groot 

 
28-08-2022 

Alie Posthumus 

31-07-2022 Klaas Boersma  04-09-2022 Alberta Kuipers 

 

BLOEMEN BEZORGEN 

03-07-2022 
Uilkje Reitsma &  

Jan van der Meulen 

 
07-08-2022 

Greetje Visser & 

Jannie de Groot 

10-07-2022 Sijke Meindertsma  14-08-2022 Lieuwe van der Bij 

17-07-2022 Corrie Braaksma  21-08-2022 Hennie van Dijk 

24-07-2022 Jeltsje Braaksma  28-08-2022 Annie de Vries 

31-07-2022 Doetie Marinus 
 

04-09-2022 
Harm & Lolkje Wiegersma & 

Seppy van Wieren 

Uitgave Kopijdatum/redactie Bezorging voor 
januari 22 december 2 januari 
februari 26 januari 6 februari 
maart 23 februari 6 maart 
april 23 maart 3 april 
mei 20 april 1 mei 
juni 25 mei 5 juni 
juli | augustus 22 juni 3 juli 
september 24 augustus 4 september 
oktober 21 september 2 oktober 
november 26 oktober 6 november 
december 23 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 

mailto:paulienmoore@hotmail.com
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Verantwoording collecten en giften mei 2022 

 
 

Daarnaast mochten we als Diaconie en als Kerk naast de reguliere collecten  
bedragen ontvangen op onze bankrekeningen. 
We zijn u als gevers en geefsters daar erg dankbaar voor en hopen dat u wilt blijven 
doorgaan met deze financiële ondersteuning. De daartoe benodigde bankrekening- 
nummers staan op pagina 2 van deze Onderweg. 
Namens de Diaconie en de Kerk: 
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters 
 

Oan it wurk by de tsjerke 

Us hjoeddeistige koster, Durkje van Minnen, kin yn de rin fan kommende 
novimber mei pensjoen. Wy gunne har dat och sa, mar kinne as tsjerke net sûnder 
in koster. Dêrom binne wy as Kolleezje fan Tsjerkerintmasters op syk nei in man / 
frou, dy't lid is fan 'e tsjerke en it wurk fan Durkje wol oernimme wol. 
It giet om in betelle baan foar 14 oeren yn 'e wike. 
 

Wat moat dêr foar dien wurde? 
Yn it foarste plak giet it om it gasthear / gastfrou wêzen yn de tsjerketsjinsten, dat 
sil meast op snein wêze, mar it jildt ek foar rou- en troutsjinsten. It tsjerkegebou 
moat ek skjinhâlden wurde. En der komme ek wolris minsken mei de fraach oft se 
de tsjerke besjen meie. Mocht dat útkomme, dan ek dat graach dwaan. 
 

Dêrneist is der it wurk yn MFC de Beijer. De tsjerkesealen moatte klearsetten 
wurde foar de ferskate gearkomsten en neitiid wer opromme. Ek de oare romten 
moatte skjinhâlden wurde. En in tal kear yn it jier is der in tsjerketsjinst yn de 
sportseal. Ek dan moat dêr it wurk as koster dien wurde. 
 

Wy betelje neffens de CAO, sa't dy jildt by de PKN. 
 

Tinke jo / tinksto nei dit lêzen: dat liket my wol wat of`hjir wol ik mear fan witte, 
dan stean wy jo/ dy graach te wurd. Minsken, dy't gading meitsje wolle nei dizze 
funksje of oare fragen ha, kinne kontakt sykje mei de foarsitter fan it Kolleezje Jitze 
Kerkstra, D. K. Boersmastrjitte 23, till. 423879 of email: jb.kerkstra@knid.nl. 
 

Datum: Kerk: Totaal Diaconie: Totaal Diversen: Totaal Tot.gen.
1-05-22 Kerk 85,30€    Diaconie 100,00€  -€        185,30€  
8-05-22 Kerk 81,55€    Diaconie 140,10€  -€        221,65€  

15-05-22 Kerk 65,35€    Diaconie 81,10€     -€        146,45€  
22-05-22 kerk 45,30€    Diaconie 58,30€     miss.werk 32,30€    135,90€  
26-05-22 Kerk 35,85€    Diaconie 39,70€     -€        75,55€    
29-05-22 Kerk 37,64€    Diaconie 43,00€     jong protestants 35,00€    115,64€  

Totalen: 350,99€  462,20€  67,30€    880,49€  
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Tekenen, wonderen en grote daden 

In zijn boekje ‘Paulus en de rest: van farizeeër tot profeet van Jezus”, 
gaat Bert Jan Lietaert Peerbolte op deze vraag in. Hij bespreekt diverse verhalen uit 
Handelingen, waar Paulus miraculeuze daden verricht. Volgens hem moeten deze 
verhalen gezien worden tegen de achtergrond van de antieke cultuur, waar elke 
wijze, filosoof of profeet geacht werd om zijn gezag te tonen met wonderbaarlijke 
tekenen. Zo werden ook door de eerste christenen wonderverhalen gebruikt om 
hun geloof te verdedigen tegen de aanvallen van andersgelovigen (heidenen). De 
kerkvader Justinus schrijft bijvoorbeeld in zijn Apologie:  
Onze mensen, de christenen, hebben talloze bezetenen over de hele wereld, ook in 
uw stad, ontdaan van hun demonen dankzij de naam van Jezus Christus, die 
gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Zij konden door geen andere exorcist genezen 
worden noch door hen die incantaties en medicijnen gebruiken. 
Justinus gebruikt de wonderbaarlijke genezing van ‘bezetenen’ als argument voor 
het christelijk geloof. De wonderverhalen in het boek Handelingen zijn ook bedoeld 
om andersgelovigen over de streep te trekken, zodat zij zich gaan interesseren in 
Jezus en de christelijke gemeentes.  
Heeft Paulus dan ook mensen genezen door bijvoorbeeld demonen uit te drijven? 
Als je de brieven van Paulus leest, merk je dat hij zich vaker beroept op de kracht 
van de Geest. Hij schrijft bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 2:4 “De boodschap die ik 
verkondigde, overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van 
de Geest.” In Romeinen 15:19 spreekt Paulus over de ‘krachtige tekenen en 
wonderen die ik heb verricht door de macht van Gods Geest.’ 
Prof. Peerbolte concludeert dat Paulus zich wel degelijk met het uitdrijven van 
demonen en/of het genezen van zieken bezig heeft gehouden. Hij deelde het 
verwachtingspatroon van zijn tijd, dat apostelen dit werk in Christus’ naam 
moesten doen en dat zij daarmee de kracht van de Geest toonden. Hij wilde zich 
daar echter niet op beroemen. Hij sprak veel liever over wat hij in de door hem 
gestichte gemeentes zag gebeuren: hun groei in geloof, hoop en liefde. Daar dankte 
hij God voor, de Vader die dit door zijn Zoon mogelijk had gemaakt. Juist wanneer 
Paulus zichzelf zwak voelde en tot weinig goeds in staat, werd de kracht van 
Christus hem des te duidelijker. 
 

Mutaties 

In de afgelopen periode zijn verhuisd: Tietsje Reitsma van de Van Aylvawei 25 naar 
Blije en haar zoon Abe Kooistra eveneens van Van Aylvawei 25, maar dan naar 
Jislum. Beide mensen zijn overgeschreven naar de kerk in hun nieuwe woonplaats. 
We wensen jullie alle goeds. 
Binnengekomen van de kerk van Ternaard: mevrouw Anke van der Kooi , zij woont 
op het adres Skoallestrjitte 4. Van harte welkom in onze gemeente 
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Collecteopbrengst tentdienst 19 juni 2022 

Er is het mooie bedrag van € 590,- opgehaald. 
Dit bedrag wordt overgemaakt naar de stichting: mensenkinderen: voor mensen in 
nood. 
 
De naam Mensenkinderen 
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. 
Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen 
dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook 
wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. 
Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, 
onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor 
in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven. 
 
Bijbels uitgangspunt 
“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, 
verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke 
kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er 
uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” (Mattheus 9:35-36) 
 
Mattheus geeft in deze twee verzen het meest kenmerkende van Jezus’ persoon en 
werk weer: 
 

· Jezus ziet de mensen die er uitgeput en hulpeloos uitzien; 
· Jezus voelt medelijden met hen (NBG: wordt met ontferming over hen 

bewogen); 
· Jezus komt in actie en helpt met troostvolle, bemoedigende woorden en 

met praktische daden: 
· Hij verkondigt het goede nieuws van het koninkrijk van God 
· Hij geneest alle ziekte en kwaal. 

 
Missie  
Het Bijbels uitgangspunt leidt tot de volgende missie van Mensenkinderen: 
Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, 
sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en 
evangelisatieactiviteiten. 
 
Meer informatie kunt u vinden op www.mensenkinderen.nl 
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3 juli Collecte werelddiaconaat: India 

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst. 
In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten 
omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in 
Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 
buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, 
een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- 
en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun 
schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door 
deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met uw 
bijdrage aan de collecte kunnen bijna 4.000 kansarme kinderen een betere 
toekomst krijgen. Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in 
Actie in India en andere wereld diaconale projecten. 
 

Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via Diaconie PG Claercamp: 
IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. collecte onderwijs India. Meer informatie 
op www.kerkinactie.nl/onderwijsindia 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 

14 augustus: Collecte Zomer Zending:  

De kerk staat op tegen armoede in het dorp in Egypte 

Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in 
heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de 
inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs, 
werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen 
georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden 
gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te kunnen 
blijven betalen. Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: 
‘Veranderen kan’. 
 

De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote 
betekenis voor de samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van 
Egypte heerst veel armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische 
Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en met elkaar te 
werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk. 
 

Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk 
zelf uit. En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de 
wijk profiteert ervan. Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten. 
 

Steun dit werk 
U kunt dit werk steunen via de collecte in de kerk of door uw bijdrage over te 
maken via Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462 ovv : 
zomerzending Egypte. 
Hartelijk dank! 
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Geachte gemeente, beste diaconie, 

De oorlog in Oekraïne heeft ons allemaal diep geraakt. We zijn 
getroffen door het leed van miljoenen mensen uit Oekraïne. 
 
Het Christelijk Noodhulpcluster zet alles op alles om er te zijn voor de ontheemde 
en op de vlucht geslagen Oekraïners. We bieden noodhulp door voedsel, 
slaapzakken en hygiënematerialen uit te delen, te zorgen voor onderdak en 
traumazorg te geven. 
 
Dit kunnen we doen dankzij de steun van ontzettend veel particulieren, bedrijven 
én kerken en gemeenten in Nederland. In totaal hebben we tot nu toe meer dan 10 
miljoen euro ontvangen voor noodhulp aan Oekraïne. Hartelijk dank voor uw 
bijdrage in de vorm van een gift of gebed! 
 
Heeft u een collecte of actie voor ons gehouden en wilt u een terugkoppeling geven 
aan uw gemeente? Gebruikt u dan bijvoorbeeld deze overzichtskaart met de 
locaties in Oekraïne, Roemenië en Moldavië waar wij hulp verlenen of ons 
bedankfilmpje dat is opgenomen op het vliegveld van Iasi, Roemenië. 
 
De oorlog in Oekraïne is nog niet voorbij, het lijkt een lange strijd te worden. Blijf 
daarom betrokken bij ons werk en bid voor de mensen die getroffen zijn door deze 
oorlog en voor de hulpverleners die hun werk onder vaak zware omstandigheden 
moeten doen. 
 
Wij wensen u Gods Zegen en groeten u hartelijk. 
 
Namens het Christelijk Noodhulpcluster, 
Siebrand Wierda, campagnecoördinator 
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Ik wil straks even helemaal niets aan mijn hoofd hebben 
Door Alain Verheij 
 

Straks, in de vakantie, wil ik even helemaal niets hoeven doen. Daarom moet ik nu 
– tussen Pinksteren en de zomervakantie – nóg harder rennen. Zo’n eindsprint 
trekt, schat ik, de helft van alle mensen in ons land. Hoe houden we dat vol? 
 

De tijd tussen Pinksteren en de zomervakantie is voor veel mensen druk. De school 
van je eventuele kinderen, de leiding van je bedrijf, je sport- en hobbyverenigingen 
en natuurlijk de kerk organiseren precies in deze junimaand nog afscheidsborrels 
en lunches en ontbijtjes en avonden en uitjes, terwijl het werk ook gewoon nog veel 
van je eist. Je probeert je laatste deadlines nog te halen voordat je de deur achter je 
dichttrekt. Want in de zomermaanden zitten je collega’s nooit allemaal tegelijk op 
hun plek en is samenwerken lastiger. Daarnaast zijn er altijd weer mensen die je 
willen verleiden om nu alvast naar het volgende seizoen te kijken. Want leuk hoor, 
die weekjes vrij, maar wat gaan we daarná eigenlijk produceren? 
 

op dit prikboerd 
kin ek jim / jo / dyn 

meidieling  
of oprop stean 

 
De redaksje 

fan Onderweg 

We willen iedereen, 
die op welke wijze ook 

onze 50 jarige trouwdag 
tot een fijn feest 
gemaakt, heeft  

hartelijk bedanken. 

Corrie en Eppie 
Braaksma 
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Kroon 
Periodieke rust is iets goeds. Volgens de Bijbel is het zelfs een heilige 

plicht. In zes dagen tijd schept God de hemel en de aarde en alles en iedereen erop 
en eraan. Op de zevende dag schept God eigenlijk alleen maar een luchtje – en 
daarmee wordt de rust geschapen. De mens ziet zichzelf graag als kroon op de 
schepping, maar misschien is de zalige rust juist de echte kroon. Diep ademhalen, 
tevreden om je heen kijken en, hoewel je ook terugdenkt aan wat er was en al 
nieuwe ideeën krijgt voor wat er komt, vooral genieten van wat er nu is. Dat is wat 
vakantie moet zijn. 
Dat God die rust nam op de zevende dag, zo hebben uitleggers van de Bijbel altijd 
gezegd, is een les voor ons mensen. Wij moeten zelf ook onze ‘zevende dag’ in acht 
nemen, en vaak genoeg helemaal niets doen. Daarom stelde Mozes in de Bijbel een 
wekelijkse verplichte rustdag in. Hij ging zelfs nog verder. Elk zevende jaar hoefde 
er niet gewerkt te worden. De ‘sabbatical’ geldt nu als luxeproduct voor mensen die 
het geluk hebben dat ze genoeg kunnen sparen om een jaar mooie reizen te maken. 
In de Bijbelse samenleving was het bedoeld als een collectief gebeuren: jong en 
oud, mens, flora en fauna, rijk en arm kreeg allemaal een jaar respijt. 
 

Manna 
In de woestijn mag het volk van Mozes een tijdlang oefenen met het 6+1 ritme, 
vertelt Exodus 16. Elke ochtend verschijnt er ‘manna’ op de grond, een wonderlijk 
goedje dat door God wordt gegeven. Mensen staan op en verzamelen het manna in 
een kruik, waarna ze er lekkere en voedzame koeken van kunnen bakken. Dat gaat 
zes dagen per week zo, en op de zevende dag blijft het manna weg. Dan hoeven 
Mozes’ mensen niet vroeg op te staan, hoeven ze niet te zoeken en te rapen en te 
koken, maar mogen ze het doen met het manna van de vorige dag. 
 

Maar dan moet dat manna er wel zijn … En daar zit een addertje onder het gras van 
dit verhaal. Als je elke zevende dag lekker vrij wilde krijgen, moest je elke zesde dag 
net even wat harder lopen en werken, net even wat meer manna bij elkaar rapen. 
Zo hield je een dubbele portie over, waarvan je op de rustdag kon genieten. Zoals 
God op de zesde scheppingsdag misschien net wat harder werkte, net wat meer 
schiep, zo raapte het volk van Mozes elke zesde dag net even wat meer. Pas dan kon 
het vakantie worden. 
 

Zesde dag 
In die fase zitten we nu. In mijn hoofd is het al zomer, heb ik een korte broek en een 
T-shirt aan en zit ik met een koud drankje in mijn handen te denken aan … ja, aan 
helemaal niets. Maar zover zijn we nog niet. De tijd tussen Pinksteren en de 
zomervakantie is een beetje die ‘zesde dag’. Straks breekt de zevende dag aan en 
mag alles rustig worden, maar nu moeten we nog even hamsteren. Extra hard 
werken om alles zo goed voor elkaar te krijgen dat we morgen onze rust dubbel en 
dwars hebben verdiend. Sterkte nog even allemaal! Weet waar je het voor doet. 
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Vlak voor mijn vakantie nog even bijpraten. De laatste weken waren 
nog best druk. Met de gespreksgroep kwamen we nog bij elkaar, we 
konden nog samen eten in het kader van ´mondvol´. Wat vergaderingen hier en 
daar en natuurlijk was het dorpsfeest het hoogtepunt waar lang naar uitgekeken 
was. De optocht vond ik persoonlijk prachtig om te zien, zoveel creativiteit en 
plezier! De tentdienst was erg goed bezocht en hoewel het volume nogal 
overdonderend was denk ik dat het een goede traditie is om ook met elkaar je 
geloof te vieren als je als dorp samen feestviert. God wil bij alle aspecten van ons 
leven betrokken zijn: in vreugde en verdriet, Hij is het die ons ziet! 
 
Voor ons liggen twee maanden waarin de meesten van ons hopelijk van wat meer 
tijd en ruimte kunnen genieten dan ‘normaal’. Het hoeft allemaal niet in de hoogste 
versnelling en de agenda’s zijn wat leger. Met een zonnetje erbij wordt het dan 
helemaal zomers maar dat hebben we natuurlijk niet in de hand. 
 
In het bijzonder gaan mijn gedachten uit naar de boeren die in de afgelopen weken 
al van zich lieten horen bij de protesten tegen het stikstofbeleid. Wat zullen de 
kabinetsplannen voor veel onrust zorgen in de harten en de hoofden van de boeren 
en hun gezinnen. Hoe het allemaal zal gaan verlopen weten we nu nog niet. In elk 
geval is het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de zorgen van alle 
betrokken partijen. Gehoord en gezien worden is voor elk mens broodnodig. Als 
kerkelijke gemeente willen we biddend om elkaar heen staan en vragen we God om 
wijsheid en uitkomst. Weet dat het altijd mogelijk is om pastorale zorg te 
ontvangen. 
 
Voor nu is het goed om even afstand te nemen en de batterij op te laden. Vanaf 11 
juli hoop ik mijn werkzaamheden weer op te pakken. 
 
Vrede en alle goed gewenst. 
 
Wia Marinus
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Verjaardagen 

In de komende zomermaanden gaan er gelukwensen naar: 
04 juli  69 jaar  dhr.S. Boersma.                        Bar.v. Sytzamawei 5 
05 juli  74 jaar  mevr. A. Dijkstra.                       De Fintsjes 15 
08 juli 76 jaar  mevr. B. Boskma-Woelinga.    Tjaerdawei 48 
13 juli  68 jaar  dhr. J. Terpstra                           Kuperspaad 7 
13 juli  76 jaar  dhr. J. Posthumus.                     T.S.Siniawei 35 
14 juli  65 jaar  dhr. H. Wiegersma.                   Wierewei 30 
15 juli  67 jaar  dhr. P. Moore  Tsjerkestrjitte 8 
15 juli  77 jaar  dhr. A. Posthumus.                      Bar.v. Sytzamawei 6 
19 juli  66 jaar  mevr. S. Houtstra- de Vries.      Tjaerdawei 5 
22 juli  79 jaar  mevr. T. Wiersma- Boersma.     Hearewei 45 Damwald 
27 juli  85 jaar  dhr. J. Kuipers                              Van Burmaniastrjitte 20 
29 juli  81 jaar mevr. S.  de Vries- de Jong  Burdaarderstraatweg 68,    
   Dokkum 
30 juli  78 jaar  dhr. J. Jorritsma.                          De Fintsjes 4 
05 aug  67 jaar  mevr. W. Plat- Boomstra       Tjaerdawei 2 
05 aug 84 jaar  mevr. H. Klaver - Wijngaarden   Camstrastrjitte 20 
11 aug  73 jaar  dhr. T. Thijssen             Van Burmaniastrjitte 23 
11 aug  65 jaar dhr. A. Wiegersma                     Burdaarderstrjitwei 9, 
    Sibrandahus 
11 aug  82 jaar mevr. G. Westra- Lycklama a Nijeholt.     Aylvawei 19 
15 aug  79 jaar mevr. H. Boersma- Hoekstra     Aylvawei 37 
17 aug  71 jaar  mevr. A. Falkena- Boersma.       Hearewei 36a  Damwald 
19 aug  81 jaar  dhr. L. Wiersma                           Hearewei 45.   Damwald 
22 aug  79 jaar  mevr. J.v.d. Bij- Senneker.        Hearewei 46.   Damwald 
23 aug  74 jaar  dhr. E. Braaksma.                        Camstrastrjitte 27 
26 aug  77 jaar  dhr. P.v.d. Bij.                               De Fintsjes 6 
27 aug  69 jaar  dhr. K. Houtstra.                        Tjaerdawei 5 
28 aug  80 jaar  dhr. J. De Jong.                          Juckemawei 17 
30 aug  82 jaar  mevr. D. Hietkamp- Wijngaarden  Camstrastrjitte 12 
30 aug  79 jaar  mevr. S. Posthumus- Huizinga  T.S.Siniawei 29 
 

Namens alle lezers van Onderweg wensen we u allen een gezegende verjaardag. 
 

Jubilea 

Op 2 juni was het feest bij Romke en Hennie van Dijk- Thomas, van 
Burmaniastraat 5, ze mochten samen met kinderen en kleinkinderen hun 50 jarig 
huwelijksfeest vieren. 
Op 17 juni vierden Ed en Roelie Zietsma- Faber, Baron van Sytzamawei 10, niet 
alleen dorpsfeest maar ook hun 45 jarig huwelijksfeest met kinderen en 
kleinkinderen. 
Beide “ bruidsparen”  willen we ook op deze plaats nog van harte feliciteren. 



 

  


