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De muziek begint daar waar de woorden stoppen
Bovenstaande woorden zijn een citaat van Robert Wagner, een Duitse componist
die leefde van 1813 tot 1883. Ware woorden zijn het denk ik, voor veel mensen is
muziek een middel om de emoties die je vanbinnen voelt een weg naar buiten te
laten vinden. Zo is er een bewoner in de instelling waar ik werk die standaard
rockmuziek opzet als de emoties hem te veel worden. Al zijn onmacht om zijn
gevoelens te verwoorden vinden toch een uitweg door een poosje te luisteren naar
die dreunende bassen en scheurende gitaren.
Zelf werd ik onlangs geraakt door het nummer ‘Monsters’ van James Blunt, waarin
hij de relatie met zijn vader bezingt. De manier waarop hij weet te verwoorden hoe
de rollen van vader en zijn omgedraaid nu de vader ziek is geworden raakt aan mijn
eigen beleving en dat uit zich in emotie.
Ook bij vreugdevolle gebeurtenissen is het fantastisch om te luisteren naar een lied
dat aansluit bij de beleving; het geluk van liefde, de blijdschap om herwonnen
gezondheid of nieuwe energie. Muziek onderstreept en versterkt dat wat we voelen
en het is een zegen dat er mensen zijn die de gave hebben om die muziek te maken
en te delen.
In de kerk is muziek een onmisbaar onderdeel van de eredienst. In de coronatijd
hebben we gemerkt hoe beperkend het was om niet te mogen zien. Gelukkig kon en
kan het orgel wel bespeeld blijven worden en mogen we zo nu en dan ook een
beroep doen op muzikanten zoals die van Soli Deo Gloria. Maar om aansprekend te
zijn en aan te sluiten bij de belevingswereld van een bredere groep mensen zouden
we het een enorme verrijking vinden als we in de gemeente een eigen band kunnen
vormen. Een kleine groep muzikanten mobiliseren die met regelmaat een dienst
zou kunnen begeleiden gaat een positieve impuls geven aan het samen komen van
de gemeente! Ken jij of ben jij iemand die hieraan een bijdrage kan leveren?
Verderop in het kerkblad vind je de nodige info.
Want de muziek begint daar waar de woorden stoppen…
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DIENSTEN
VOOR DE KOMENDE MAAND

4 SEPTEMBER

9.30 DS. GUUS LABOOY
COLLECTEN: WERELDDIACONAAT EN KERK

11 SEPTEMBER

9.30 DS. W.L. DE JONG

AFSCHEIDSDIENST

COLLECTEN: DIACONAAL DOEL

EN BEVESTIGINGSDIENST

18 SEPTEMBER

9.30 DS. GUUS LABOOY
COLLECTEN: ZENDING EN KERK

18 SEPTEMBER

10.00 WIA MARINUS | IN MFC DE BEIJER

KLIEDERKERK

25 SEPTEMBER

10.00 DS. W. L. DE JONG EN WIA MARINUS |

STARTZONDAG

IN MFC DE BEIJER
COLLECTEN: DIACONIE EN KERK

NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 2 OKTOBER 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:
Er zijn enkele zieken in de gemeente.
We wensen hen allen veel sterkte en Gods zegen toe.

Bevestiging en afscheid van ambtsdragers
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).

Startzondag 25 september: Aan tafel!
Op zondag 25 september houden we onze startzondag in de Beijer.
We beginnen om 10 uur met de kerkdienst, begeleid door enkele muzikanten
uit ons dorp. Pastor Marinus en Ds. de Jong gaan samen voor in deze dienst,
waar het thema ‘aan tafel’ centraal staat. Uit de evangelieën blijkt dat maaltijden
voor Jezus en zijn gesprekspartners heel belangrijk waren. Er vormde zich een
tafelgemeenschap met zijn leerlingen en de maaltijd in het Koninkrijk van God was
het uitnodigende visioen van heil. Op deze startzondag staan we erbij stil wat het
betekent om met elkaar de maaltijd te vieren. Na de dienst is er koffiedrinken.
We gaan ook echt een middagmaaltijd met elkaar houden, rond 12:30u.
De Celebration Time groep nodigt u uit om zelf een gerecht mee te nemen,
dat u wilt delen met anderen. Het is dus de bedoeling dat er meerdere mensen van
uw gerecht kunnen delen, maar het hoeft geen complete maaltijd te zijn!
Het kan bijvoorbeeld soep zijn, of een salade, of broodjes.
Als iedereen ’s ochtends een gerecht meeneemt, dan is er voldoende voor iedereen!
Gerechten kunnen ook opgewarmd worden voordat we
om een uur of 12:30u. gaan eten. Doet u ook mee met deze maaltijd?

Huwelijksdienst
Bertina Marinus en Ronald Beintema uit Broeksterwald zullen op 22 september a.s.
trouwen.
Zij vragen ook een zegen over hun huwelijk in een viering o.l.v. pastor Marinus
en ds. de Jong. De dienst vindt direct na het burgerlijke huwelijk plaats in het
kerkgebouw in Sibrandahus. De huwelijksplechtigheden zullen beginnen om
14:30u.
We wensen het a.s. huwelijkspaar veel geluk en zegen toe.
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MEDEDELINGEN
Beroep
Ds. de Jong heeft een beroep gekregen uit een andere gemeente, de
PG Roosendaal in Noord-Brabant.
Hij heeft het beroep ook aangenomen. De bedoeling is dat hij en zijn gezin in de
herfstvakantie gaan verhuizen.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 16 oktober a.s. De bevestiging in zijn nieuwe
gemeente vindt de week daarop plaats.

Bloemencommissie: nieuwe leden gezocht.
Bij bijzondere diensten maakt de bloemencommissie vaak een liturgisch
bloemstuk. Dit wordt door velen zeer gewaardeerd, omdat het bloemstuk ons direct
aan kan spreken. Bij de eeuwigheidszondag aan het einde van het kerkelijk jaar,
staan er bijvoorbeeld prachtige witte bloemen rond een boomstronk. Voor de
familie van de overledenen is dat een mooi symbool.
De huidige commissie heeft dit vele jaren gedaan en wil deze mooie taak nu graag
overdragen aan andere gemeenteleden. We willen hen van harte bedanken voor al
hun inzet. We hopen dat u er over na wilt denken om deze taak over te nemen.
Houdt u van bloemschikken en wilt u meer weten over de liturgische betekenis van
planten en bloemen in de kerk? Neem dan even contact op met ds. de Jong of het
moderamen.

MUTATIES
In de afgelopen periode zijn verhuisd:
Auke Burmania (v/h Eysingawei 5) en Sieuwke Anna Fennema (v/h Borkensleane
19). Ze zijn samen vertrokken naar Harkema.
Martin Braaksma (v/h T. S. Siniawei 33) is verhuisd naar Drogeham.
Albert Feddema (v/h Camstrastrjittr 15) is verhuisd naar De Westereen
We wensen jullie alle goeds in je nieuwe woonplaats.
Tsjerk en Annie de Vries - Faber (v/h Fliet 32) zijn verhuisd naar Dokkum,
Birdaarderstraatweg 123 - 28, maar hebben te kennen gegeven graag bij de kerk
van Rinsumageast te willen blijven horen. Dit verzoek is gerespecteerd en ook hen
wensen we veel woongenot op hun nieuwe plek.
Niet iedereen gaat weg: Wilco Tuinenga (v/h Trekwei 5) is verhuisd naar
Eysingawei 7, waar hij woont samen met Gea. Ook voor jullie alle goeds op je
nieuwe adres.
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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

Roosters
t/m 2 okt 2022
BEZORGEN SNEINSKRANTE
03-09-2022 Arend Leijstra
10-09-2022 Leo de Jong
17-09-2022 Fam. Joh. Wiersma
24-09-2022 Sijmen en Durkje Sijtsma
01-10-2022 Aaltje van der Velde
UITDELEN SNEINSKRANTE
04-09-2022 Alberta Kuipers
11-09-2022 Anna Boers
18-09-2022 Hinke Haakma
25-09-2022 Tsjikke Boersma
02-10-2022 Pietie Colmer
BLOEMEN BEZORGEN
Harm & Lolkje Wiegersma
04-09-2022
Seppy van Wieren
11-09-2022 Piet & Tettje van der Bij
18-09-2022 Wieger Holtrop
25-09-2022 Jenne Houtstra
Sia de Vries
02-10-2022
Tsjikke Boersma
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kan (mits kort) nog op de zondag
tot 17.00 uur
NA de kopijdatum
worden aangeleverd bij
paulienmoore@hotmail.com

VAN DE DIACONIE
Zondag 4 september – collecte werelddiaconaat
Collecteafkondiging project TLMI – Myanmar/een volwaardige plek
voor mensen met een beperking.
In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot allerarmsten. Door hun
handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en kerk. The Leprosy
Mission International-Myanmar (TLMI-M), een partnerorganisatie van Kerk in
Actie, zet zich in om de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen
met lepra of een lichamelijke handicap te verbeteren.
TLMI-M stimuleert mensen met een lichamelijke handicap om zich te ontwikkelen,
zowel geestelijk als lichamelijk. Dit doet zij bijvoorbeeld door vak trainingen te
geven, microkredieten te verstrekken en bedrijven te stimuleren om gehandicapten
in dienst te nemen. Daarnaast ondersteunt TLMI-M mensen met een handicap bij
integratie of re-integratie in hun gemeenschap. Ook kunnen zowel kinderen als
volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en
logopedie.
Voor 31 euro ontvangt één gehandicapte of de ouders van een gehandicapt kind een
klein startkapitaal om een eigen bedrijf te starten.
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vak trainingen kunnen
volgen, met behulp van een microkrediet een eigen bedrijf kunnen starten en
fysiotherapie krijgen. Uw gift is meer dan welkom in de collecte. Hartelijk dank.

Zondag 11 september – collecteafkondiging
De kerk een thuis voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk!
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus
nemen, aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge
gezinnen. Of dit nu in een traditionele of in een
vernieuwende omgeving is. Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt
materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers
de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich
gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid
en talenten impact hebben.
Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de
collecte of maak uw bijdrage over op
NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. collecte Jong Protestant
september.
Meer informatie kerkinactie.nl/collecte en
jongprotestant.nl/thuisplek
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VAN DE DIACONIE
Zondag 18 september – collecte Kerk in Actie:
Zending Syrië
Collecteafkondiging
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog
in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld
naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan
eerste levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken
het enige wat perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij
haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn
getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In
regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen
opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel
gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie
bouwmaterialen schaars en duur zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van
de kosten.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van de
christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving en hoop voor
de toekomst. Geef in de collecte en steun het werk van de kerken in Syrië en in het
Midden-Oosten. Helpt u mee?
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/najaarsactie. Daar vindt u ook een
collectefilmpje, powerpoint, persoonlijke verhalen en liturgiesuggesties.

Zondag 25 september: zending
Collecte voor vredeswerk van Colombiaanse vrouwen
In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 220.000 doden, 5
miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. Ruim honderd vrouwen van
verschillende kerkelijke achtergronden willen zich samen inzetten voor blijvende
vrede in hun land, maar ook in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk
nog vaak te lijden onder huiselijk geweld. Ze volgen samen bijbelcursussen en
worden vaak diep geraakt door herkenbare Bijbelverhalen waarin geweld
voorkomt. Hoe ga je daarna verder? Wat zegt de Bijbel over vrede en verzoening?
Hoe pas je dat toe in je eigen huis en woonplaats? Ze verspreiden hun kennis in
hun eigen omgeving. Dat geeft vrouwen moed en kracht om diepgeworteld geweld
tegen te gaan.
Wij bevelen uw bijdrage voor deze collecte van harte aan. Samen zijn we de kerk in
actie: in Nederland en in Colombia.
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ROEMENIË COMITÉ
Zoals jullie vast al gehoord/gelezen zullen hebben stopt na meer als
dertig jaar het Roemenië comité.
D.V. 30 september zullen een aantal leden van het comité de laatste reis aanvangen
naar Vita. Bedoeling is de laatste hulp aan te bieden en afscheid te nemen na de
jarenlange vriendschap. Gelukkig is de hulp de laatste jaren minder noodzakelijk
geworden, hoewel de jongeren zijn weggegaan naar andere streken om geld te
verdienen. De ouderen in het dorp passen dan nog op de jonge kinderen die nog
naar school gaan in Vita. Helaas moeten de drie oudste klassen al naar een ander
dorp naar school.
Dan zullen jullie denken aan de verjaardagkaarten die we nog rondbrengen wat
doen jullie hier mee? Vanaf 1 november gaat deze opbrengst naar de Diaconie, deze
heeft een nieuw project “Fryslân foar Moldavië”. Hiermee wordt het werk van Kerk
In Actie, in Moldavië gesteund; het armste land van Europa. De diaconie zal u op
de hoogte houden van dit zendingsproject.
Dit betekend dat gemeenteleden een verjaardagskaart ontvangen van de diaconie.
De tekst op de kaarten zal de laatste maanden van dit jaar nog dezelfde zijn maar
vanaf 1 januari 2023 voorzien van de juiste tekst voor dit nieuwe project.
De andere acties welke gehouden werden door het Roemenië comité zoals de
tulpen/kalender/kerstkaarten komen te vervallen. Misschien dat dit in een later
stadium nog opgepakt kan worden als er genoeg vrijwilligers voor kunnen worden
gevonden.
Na de reis hopen we een reisverslag te kunnen plaatsen in de Onderweg.
Met vriendelijk groet van het Roemenië comité.

Van de diaconie
In de loop van dit jaar wordt het Roemenië comité opgeheven. De diaconie neemt
het “verjaardag fonds” over. Dit betekend dat gemeenteleden een verjaardagskaart
ontvangen van de diaconie. De giften die hiermee binnenkomen gaan naar:
“Fryslân foar Moldavië”. Hiermee wordt het werk van Kerk in Actie, in Moldavië
gesteund; het armste land van Europa. De diaconie zal u op de hoogte houden van
dit zendingsproject.
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DE KERK IS OPEN
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COLLECTES
Verantwoording collectes juni en juli
Juni

Datum:
5-06-22
12-06-22
19-06-22
26-06-22

Kerk:
Kerk
Kerk
Kerk

Kerk
Totalen:

Totaal
€ 96,80
€
€
€ 58,20
€ 155,00

Diaconie: Totaal
Diaconie €
176,05
Diaconie €
172,50
Diaconie €
590,00
Diaconie €
98,10
€ 1.036,65

Tot.gen.
€
272,85
€
172,50
€
590,00
€
156,30
€
1.191,65

Totaal
€
€ 46,45
€ 64,65
€ 40,70
€ 73,65
€ 225,45

Diaconie: Totaal
Diaconie €
105,00
Diaconie €
76,40
Diaconie €
86,00
Diaconie €
51,00
Diaconie €
78,60
€
397,00

Tot.gen.
€
€
€
€
€
€

Juli

Datum:
1-07-22
3-07-22
10-07-22
17-07-22
24-07-22

Kerk:
Kerk
Kerk
Kerk

Kerk
Kerk
Totalen:

105,00
122,85
150,65
91,70
152,25
622,45

Naast bovengoenoemde collectebedragen ontvingen we als Diaconie
in deze maanden een bedrag van resp. € 180,- en € 165,- op onze rekening
bij de bank als ondersteuning voor ons werk.
Als Kerk ontvingen we in deze maanden resp. € 80,- en € 65,- als aanvulling
op de collecteopbrengsten.
Wij zijn u daar hartelijk dankbaar voor en vragen u vooral om ons te blijven
ondersteunen door een bijdrage over te maken op de bankrekeningnummers,
zoals die staan op pagina 2 van deze Onderweg.
Namens de Diaconie en de Kerk,
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters
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PRIKBORD
Wij willen graag
iedereen bedanken
voor de vele
kaarten, bloemen en
telefoontjes die wij
mochten ontvangen
voor onze 50 jarige
trouwdag.

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

Hartelijke groet,
Jan en Hepie.

It hat ús tige goed
dien dat safolle
minsken mei ús
meilibbe ha nei it
ferstjerren fan
myn frou,
ús mem en beppe.
Eelke Dijkstra
Thomas en Jolanda
Erik en Baukje
en Beppesizzers
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NBG
NBG-webinars en boekje over Bijbel en duurzaamheid
Duurzaamheidsproject voor predikanten en kerkleden
‘Groene’ thema’s als klimaat en biodiversiteit houden veel voorgangers en
kerkgangers bezig. Daarom organiseert het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap (NBG) komend najaar het programma Bijbel en
duurzaamheid: inspiratie voor een groene levensstijl, met vijf webinars voor
voorgangers en een inspirerend boekje voor kerkleden.
‘In de webinars belichten
Bijbelwetenschappers en
gastsprekers als Matthijs de
Jong, Cor Hoogerwerf, Trees
van Montfoort en Paul
Schenderling wat de Bijbel zegt
over de natuur en het leven op
aarde’, zegt Lydia van der Meer,
Hoofd Kerkrelaties bij het NBG.
‘In de webinars wordt verkend of “groene exegese” kan leiden tot nieuwe inzichten
die helpen bij de grote vragen van vandaag. Ook worden de deelnemers toegerust
om groene thema's samen met hun gemeenteleden op te pakken.’
Webinars
De webinars voor voorgangers zijn gratis en worden gehouden in oktober en
november:
Maandag 17 oktober: ‘De mens als beeld van God, een ramp voor de aarde?’
Maandag 24 oktober: ‘De wake-up-call van de profeten’. Gastspreker: Paul
Schenderling.
Maandag 31 oktober: ‘De stem van de schepping in de Psalmen’. Gastspreker: Trees
van Montfoort.
Maandag 7 november: ‘Moet deze aarde niet sowieso vergaan?’, over de
apocalyptische beelden in 2 Petrus en Openbaring.
Maandag 14 november: ‘De bevrijding van de schepping volgens Romeinen 8:1922’.
Aanmelden voor de webinars kan via bijbelgenootschap.nl/webinars.
Boekje Bijbel en duurzaamheid en website
Het NBG wil behalve voorgangers ook kerkleden inspireren inzake groene thema’s,
bijvoorbeeld rond Sint Franciscus/Werelddierendag (4 oktober), Michazondag (16
oktober), of Dankdag (2 november). Daarom verschijnt binnenkort het boekje
Bijbel en duurzaamheid met een Bijbelleesplan, gespreksstof voor kringen en
kindermateriaal. Het boekje is gratis en wordt tegen verzendkosten toegestuurd na
bestelling via bijbelgenootschap.nl/kerken. Daar is vanaf half september ook meer
informatie te vinden.
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EVEN BIJRPATEN
Op 21 augustus mocht ik voorgaan in de dienst en daarin beluisterden
we een lied uit het liedboek, namelijk lied 975. Eén couplet uit dat lied
wil ik hier met u, met jou delen:
Jezus roept ons tot de ander, zo verschillend als wij zijn, ras of huidskleur,
rangen, standen – Jezus trekt geen scheidingslijn. Ga met vrienden en met
vreemden, ga met mensen, groot en klein, ga met zaligen en zoekers, die op zoek
naar waarheid zijn.
Wie met open ogen en oren in de wereld probeert te staan merkt dat de vrijheid van
meningsuiting soms ook hele nare dingen aan het licht brengt. Het is een groot
goed om voor je eigen mening uit te komen maar het gevaar ligt op de loer dat we
daardoor ook de verdraagzaamheid en de verbinding verliezen. De woorden van dit
lied laten zien dat voor wie Jezus volgend een andere opdracht is weggelegd. Blijf
zoeken naar verbinding en blijf openstaan voor wat een ander meebrengt en drijft.
Dat deze woorden bemoediging en inspiratie mogen zijn voor het nieuwe
winterseizoen.
Vrede en alle goeds,
Wia Marinus

Kliederkerk – 18 september start we!
Jij bent er toch ook bij? Op zondag 18 september a.s. komen we weer samen met de
kliederkerk om 10 uur bij de Beijer. Kinderen t/m 12 jaar samen met hun ouders,
pake’s, beppe’s, buren en bekenden zijn van harte uitgenodigd! Deze keer gaat het
over het bouwen van een huis. Kun je dat beter op een rots doen of kan het net zo
goed op zand? En wat heeft dat huis met Jezus te maken?
Als het even kan wordt dit een buitenviering bij de Beijer en omgeving. Maar ook
op regen zijn we voorbereid, dus zorg dat je er bij bent! Graag tot ziens op 18
september!
Het kliederkerkteam: Jettie, Hillie, Inge, Dicky en Wia.
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TENSLOTTE
Verjaardagen
Deze maand gaan onze felicitaties naar:
02 sept. 86 jaar dhr. J. Klaver
Camstrastrjitte 20
03 sept. 74 jaar dhr. W. van der Heide
Galgeheech 7b
04 sept. 76 jaar mevr. M.de Jong- Krol
Juckemawei 17
06 sept. 81 jaar dhr. Sj. v.d. Werff
Aldewei 8
15 sept. 70 jaar mevr. M. v.d. Meulen- Joosten Master Frenkelstrjitte 9
16 sept. 66 jaar dhr. J. Adema
Juckemawei 5
17 sept. 71 jaar mevr. S. van Wieren- Terpstra
v. Burmaniastrjitte 1
18 sept. 73 jaar mevr. A. Stellema- Kuipers
Burdaarderstrjitwei 143 S’huis
19 sept. 80 jaar mevr. N. Visser- Jansma
Tsjerkestrjitte 44
24 sept. 65 jaar dhr. P. Horjus
de Kapelle 5
26 sept. 71 jaar mevr. H. Elzinga- Halbesma
Camstrastrjitte 6
Namens ons allen wensen we u een gezegende dag.

Jubilea
In de vakantieperiode werden er op meerdere plekken in onze gemeente
huwelijksjubilea gevierd.
Op 14 juli waren Jan en Mina de Jong- Krol, Juckemawei 17, 55 jaar getrouwd.
Op 10 augustus waren Sake en Jellie van der Bij- Prins, Camstrastraat 19, 60 jaar
getrouwd.
Op 18 augustus waren Jan en Hepie Zijlstra- de Vries, Juckemawei 25, 50 jaar
getrouwd.
Op 29 augustus waren Lieuwe en Tiete Wiersma- Boersma, Hearewei 45 Damwald,
55 jaar getrouwd.
Voor allemaal nog een hartelijke felicitatie van alle lezers van Onderweg.

Muziek
We have a dream!
Wat zou het geweldig zijn om een groepje muzikanten bij elkaar te krijgen om
samen een eigen kerkband te vormen. In het openingsstuk van deze Onderweg kon
je al lezen over het belang van muziek maar als je muzikant bent weet je dat
natuurlijk al lang. Mogelijk bespeel je een instrument maar is het er de laatste tijd
niet van gekomen om er actief mee bezig te zijn of zing of speel je al ergens anders
maar wil je je talent ook wel inzetten voor de kerk. In elk geval zijn we op zoek naar
jou als je er wat voor voelt om met muziek of zang de muziek in de kerk te
ondersteunen/uit te voeren en zodoende meer muziekkeuzes mogelijk te maken in
de diensten.
Ken jij of ben jij zo iemand dan stellen we het erg op prijs als je iets van je laat
horen via app, telefoon of mail: 0613573991 (Wia Marinus)
kerkelijkwerker@claercamp.com
Make the dream come true!
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