
Lees verder op pag. 4 

Meditatie bij Jesaja 25:6-7 

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten 
voor alle volken een feestmaal aan: 

uitgelezen gerechten en belegen wijnen, 
een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. 

Op deze berg vernietigt Hij de sluier 
waarmee alle volken omhuld zijn, 

het kleed dat alle volken bedekt. 
 

Aan tafel 
Het jaarthema dat door de landelijke kerk is opgesteld, luidt: Aan tafel.  
We staan stil bij de uitnodiging van God om samen met Hem de maaltijd te delen. 
Het sluit goed aan bij het visioen van Jesaja over het einde der tijden: de volken zullen dan 
de God van Israël leren kennen, want de sluier van onwetendheid is dan vernietigd. Dat 
betekent dat Israël en de volken elkaar recht in de ogen kunnen zien. Zij zullen elkaar niet 
meer minachten vanwege verschillen in religie en gebruiken. 
Ze zullen elkaar niet meer bevechten, noch onderdrukken noch proberen uit te roeien. 
Het feestmaal is een prachtig visioen van vrede in de volle betekenis, van ‘sjaloom’: 
leven zonder angst en haat onder de welwillende blik van de Heer,  
zijn aangezicht zal over hen lichten. 
 

‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 
Dit is de eerste regel van lied 388. In dit lied wordt bezongen hoe de tafel gedeeld wordt 
en hoe iedereen welkom is. De tekst van de in januari 2020 overleden Nieuw-Zeelandse 
kerklieddichter Shirley Murray, toont een visioen van een tafel waar niet geoordeeld wordt, 
waar mensen elkaar vinden en hulp bieden, waar vergeven wordt, waar niemand meer angst 
heeft en ‘iedere stem geeft klank aan het koor’ (vers 3). Het is eigenlijk een prachtige 
moderne vertolking van het visioen uit Jesaja 25. 
 

De inclusiviteit is zo breed als men maar kan denken: iedere vrouw, iedere man, de één,  
de ander, jong en oud, beschadigd, gaaf, rechtvaardig, slecht, de meerdere, de mindere.  
In deze tijd zou je kunnen toevoegen: de zwarte en de witte mens, voor iedereen is er plaats. 
Een sterke sociale bewogenheid spreekt uit het lied, met name uit de treffende zin ‘het delen 
van macht is deel van ons plan’. Die zin roept op om samen te werken en ieder ander te zien  
‘in Gods licht’, dus als kind van God. Machthebbers tellen niet meer mee. Het laatste vers: 
  

 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
 van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
 een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
 getuige van Hem, een levend bewijs 
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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 NOVEMBER-nr graag uiterlijk 26 OKT. inleveren
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VOOR DE KOMENDE MAAND 

 

2 OKTOBER 9.30  WIA MARINUS + CONTACTGROEP 
SING IN COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 3. KERK EN ISRAEL  
 
 16.00  DS. W. L. DE JONG | DOOPDIENST   
 
9 OKTOBER 10.00  DS. W.L. DE JONG | IN MFC DE BEIJER 
KSG DIENST COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 3. MISSIONAIR WERK 
 
16 OKTOBER 9.30  DS. W.L. DE JONG 
AVONDMAAL & AFSCHEIDSDIENST COLLECTEN: 1. ZENDING 2. KERK 
 
23 OKTOBER 9.30  DICKY HOUTSTRA-DE VRIES 
 COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK  
 
30 OKTOBER 10.00  WIA MARINUS + GESPREKSGROEP  
  IN MFC DE BEIJER 
BIJZONDERE DIENST COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 
 
2 NOVEMBER 19.30  WIA MARINUS 
DANKDAG COLLECTEN: 1. BIJZONDER DOEL 
 

 
NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 6 NOVEMBER  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 

Tietje Wiersma-Boersma, Hearewei 45, heeft vorige maand een ongeluk 
gehad en moest daarvoor geopereerd worden in het MCL. Zij verblijft nu voor revalidatie in 
De Batting, adres: Jetting 1a, 8862 AK Harlingen. 
Freerk de Groot, de Fintsjes 2, is eind augustus geopereerd aan zijn hart en is al snel weer 
thuisgekomen. Hij herstelt nu verder thuis. 
We wensen hen en alle zieken veel sterkte en Gods zegen toe. 
 

Zondag 2 oktober 

Op 2 oktober wordt ’s ochtends de Sing-in gehouden door de Contactgroep, 
waarbij gemeenteleden zelf een lied kunnen aanvragen om te zingen in de dienst. 
De dienst begint om 9:30u. en dhr. Aardema speelt op het orgel. 
Op diezelfde zondag wordt ’s middags om 16uur een doopdienst gehouden, 
waarin Jildert Willem Reitsma gedoopt zal worden, de zoon van Klaas Jan en Nicole, 
die aan de Juckemawei 7 wonen. We wensen de familie een vreugdevolle dag toe, 
omdat Jildert nu opgenomen wordt in Gods verbond in Christus. 
 

Kerk-School-Gezinsdienst (KSGdienst) op 9 oktober. 

Op zondag 9 oktober houden we samen met de CBS de Tarissing een  
dienst om 10 uur in de Beijer met koffiedrinken na afloop. 
Het thema is: “Mag liefde iets kosten?” Ds. de Jong zal hierin voorgaan, 
maar in deze dienst zal heel veel door de leerlingen zelf gedaan worden. 
Op school hebben ze veel aandacht aan de voorbereiding besteed. 
We hopen dus op een mooie dienst samen, nu het eindelijk weer mogelijk 
is om een KSGdienst te houden, na 2 jaar. Komt u ook? 
 

Afscheidsdienst ds. de Jong op 16 oktober 

Ds. de Jong en zijn gezin nemen afscheid in de morgendienst van 16 oktober. 
De dienst begint gewoon om 9:30u. We vieren in deze dienst ook het Heilig Avondmaal. 
Na de dienst is er koffiedrinken in de Beijer. Dan kan ieder die dat wil, persoonlijk 
afscheid nemen. 
 

vervolg | MEDITATIE 

Afscheid en vertrek 
Op 16 oktober zal ik afscheid nemen van Rinsumageast. Dan hoop ik nog eenmaal de 
Maaltijd van de Heer met jullie te vieren. Deze gemeente was een plaats waar ik samen met 
jullie ‘getuige van Hem’ mocht worden, een ‘levend bewijs’ van de Heer. Ik voel me gezegend 
door al de ontmoetingen en vieringen die ik hier mocht beleven. 
Ik wens jullie toe dat jullie de Heer telkens weer mogen ontmoeten, bij het Avondmaal of bij 
andere gelegenheden. Ik hoop dat veel gemeenteleden zich in blijven of gaan zetten om 
samen kerk te zijn: levend lichaam van de Heer. Roep elkaar telkens maar weer ‘aan tafel’. 
Doe dat telkens op een inclusieve manier: richt de blik zoveel mogelijk naar buiten, 
in de hoop dat eens de hele wereld verenigd mag zijn in de lof van Gods Naam. 
Ds. Wybren de Jong. 
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Roosters 
   t/m 6 nov 2022 

 

BEZORGEN SNEINSKRANTE 

01-10-2022 Aaltje van der Velde 

08-10-2022 Pietie Colmer 

15-10-2022 Jantine Annema 

22-10-2022 Gerrit & Alberta Kuipers 

29-10-2022 Freerk & Lucretia de Groot 

05-11-2022 Theun & Ria Poepjes 

 

UITDELEN SNEINSKRANTE 

02-10-2022 Pietie Colmer 

09-10-2022 Siebren Plat 

16-10-2022 Afke Houtstra 

23-10-2022 Jim Huismans 

30-10-2022 Klaas Houtstra 

06-11-2022 Anne & Durkje van Dijk 

 

BLOEMEN BEZORGEN 

02-10-2022 
Sia de Vries & 

Tsjikke Boersma 

09-10-2022 Wiepie van der Veen 

16-10-2022 Maaike van der Meer 

23-10-2022 Aukje Marinus 

30-10-2022 Jellie van der Meer 

06-10-2022 
Hillie Elzinga &  

Anna Boers 

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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Zondag 2 Oktober: Israëlzondag  

Kerk in actie collecte: kerk en Israël  
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog 
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de 
eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods 
geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de 
relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. 
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse wortels 
voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van 
de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking ‘Onopgeefbaar Verbonden’ 
brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. 
Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject ‘De 
Uitdaging’.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek 
en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof levend te 
houden.  
 

Diaconie PG Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. Kerk en Israel    
 

Zondag 9 Oktober 

Collecte Missionair Werk Nederland 
 

De pioniersplek 
Een pioniersplek is een nieuwe vorm van kerk-zijn die bedoeld is voor mensen die niet 
(meer) naar een kerk gaan. Pioniersplekken kunnen verschillende vormen hebben. Samen 
met enthousiaste buurt- en/of kerkgenoten experimenteert de pionier met nieuwe vormen 
van vieren, ontmoeten, bezinnen en zingeven, van samen het leven delen met mensen uit de 
buurt. De dienstenorganisatie biedt begeleiding. Bij pionieren gaat het niet om zomaar een 
leuke activiteit, maar om het zoeken en vinden van een nieuwe vorm van kerk-zijn die zich in 
de loop van enkele jaren moet ontwikkelen. Op bestuurlijk niveau kan de pioniersplek de 
zaken eenvoudig maar verantwoord regelen. Zolang de stap naar kerngemeente (nog) niet 
gemaakt wordt, zijn er geen ambtsdragers. De Protestantse Kerk hanteert drie 
uitgangspunten: Er moet afstemming op de omgeving zijn: door te luisteren naar wat in de 
omgeving speelt, er wordt gewerkt vanuit een gedeeld geloof, en er is sprake van duurzame 
gemeenschapsvorming op langere termijn.  
 

U kunt meer informatie vinden op de website van de protestantse kerk Nederland. 
Er zijn momenteel 153 pioniersplekken. 
In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen 
behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken: nieuwe vormen van 
kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier gedeeld wordt. Pioniersplek 
Nijkleaster in Jorwert is zo’n plek van stilte, bezinning en verbinding. Het is een klooster-
nieuwe-stijl-op-protestantse-leest, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. 
Een oase van rust en stilte in een wereld vol lawaai. Midden op het platteland is het een plek 
waar je op adem kunt komen en waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en 
aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse 
kerken en tradities. Ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande 
kerken, en verder aan elke pelgrim van welke snit dan ook. Mensen ontmoeten elkaar in   



VAN DE DIACONIE 

PAGINA 7 

liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. 
 

Geef in de collecte voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk. Met 
de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken in het hele 
land, zoals Nijkleaster in Jorwert. Doet u mee? Van harte aanbevolen! 
NL86RABO038.83.39.462 o.v.v. pioniersplekken 
 

Zondag 16 oktober 

Viering van het Heilig Avondmaal 
De collecte is bestemd voor de Protestantse Kerk 
De Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen willen de opvangcrisis helpen 
oplossen door gezamenlijk tientallen asielzoekers en statushouders te huisvesten bij 
kerkelijke gemeenten in heel Nederland. Dat doen ze door een publiek-private 
samenwerking te initiëren, waarmee de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente 
Kampen samen goede ervaringen hebben opgedaan bij de opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne. 
 

Samen Thuisgeven 
Vanuit de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland ligt er een voorstel bij het 
ministerie om een project 'Samen Thuisgeven' te starten. In Kampen zijn zeer positieve 
ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in 
korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze 
samenwerking willen we een forse pilot opzetten om dit model op meer plaatsen in het land 
te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. Dat doen we met een 
projectorganisatie waarin we als Protestantse Kerk samen met Kampen optrekken. De Raad 
van Kerken in Nederland, waar de Protestantse Kerk in Nederland deel van uitmaakt, 
ondersteunt dit initiatief. 
Bij het project 'Samen thuisgeven' gaat het om de opvang van statushouders (mensen met 
vergunning) waarvan er op dit moment nog zo'n bijna 18.000 in de AZC ‘s verblijven. Door 
deze mensen op te vangen ontstaat er ruimte in de AZC ‘s voor nieuw aanmeldingen en 
ontstaat er doorstroom. 
 

 
Meer informatie kunt u vinden op de site van de protestantse kerk. Onze kerkelijke gemeente 
beschikt op dit moment niet over opvang mogelijkheden voor statushouders en/of 
asielzoekers. 
Wel willen we met deze collecte het project: Samen Thuisgeven steunen. 
U kunt een gift overmaken op: diaconie PG Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462 
o.v.v.Samen Thuisgeven. 
Hartelijk dank. 
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Dankdag voor Gewas en Arbeid woensdag 2 november 

Op deze dag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. Daarnaast worden 
we ons bewust van Gods rijke zegen. Daarmee kunnen wij anderen weer tot zegen zijn. Er 
zijn gezinnen die het heel moeilijk hebben in deze tijd en mede afhankelijk zijn van de 
voedselbank. 
De diaconie is van plan om, juist op deze avond, voedsel /producten, in te 
zamelen voor de Voedselbank Dantumadiel. 
Is het mogelijk dat u iets van etenswaar/producten,  meebrengt en dit bij binnenkomst, voor 
in de kerk in een doos zou willen leggen? 
De voorkeur gaat uit naar houdbare levensmiddelen zoals: koffie ,koffiemelk ,thee, 
suiker, houdbare(chocolade)melk, groenten in blik, soep in blik, 
limonadesiroop, vlees/vis in blik,  hagelslag, jam, pindakaas, pasta en rijst, 
pannenkoekenmeel, vloeibare bak en braad producten, wasmiddel, 
schoonmaakproducten, verzorgingsproducten( tandpasta, tandenborstels, 
scheergel, deodorant, shampoo, douchegel voor mannen) luiers: maat 1,2 en 3. 
Wij zorgen dat het de dag erop bij de voedselbank wordt afgegeven . 
Mocht u graag voedsel willen geven, maar komt u niet in de kerk, mag u deze op woensdag 2 
november ook  bij Jacob Braaksma brengen. Adres: Kuiperspad 2.  
Als Jacob er niet is kunt u de producten onder de carport op het “schoolplein” neerzetten. 
De collecteopbrengst deze avond is ook bestemd voor de voedselbank. 
Een gift voor de voedselbank kunt u overmaken naar de diaconie o.v.v.: Voedselbank 
Dantumadiel. Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462 
Alvast bedankt, de diaconie. 
 

Roemenië Comité 

Bij het uitkomen van deze Onderweg is het comité inmiddels in Vita aangekomen D.V. Ze 
zijn in Roemenië voor het afsluiten van de jarenlange hulp en het bedanken voor hun 
vriendschap. We wensen hun nog een goede reis en een mooie afsluiting. 
 

Verantwoording collecten augustus 

 
 

Daarnaast ontvingen we in augustus als Diaconie rechtstreeks op onze bankrekening een 
bedrag van € 255,-. Als kerk ontvingen we een bedrag aan giften van € 115,00. 
Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank. 
En we vragen u om daarmee door te gaan, in het geval u niet in de kerk komt om uw gave in 
de collecteschaal te doen. De daartoe bestemde bankrekeningnummers vindt u op pagina 2 
van deze Onderweg. 
 

Datum: Kerk: Totaal Diaconie: Totaal Tot.gen.
31-07-22 Kerk 71,05€    Diaconie 80,85€    151,90€  

7-08-22 Kerk 56,10€    Diaconie 81,20€    137,30€  
14-08-22 Kerk 31,85€    Diaconie 65,90€    97,75€     
21-08-22 Kerk 55,90€    Diaconie 63,00€    118,90€  
28-08-22 Kerk 47,75€    Diaconie 61,60€    109,35€  

Totalen: 262,65€  352,55€  615,20€  

Namens de Diaconie en de Kerk, 
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters 
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Verslag kerkenraadsvergadering 19 september 2022 

 
Wij zijn als kerkenraad jammer genoeg niet voltallig. Er is nog een vacature voor 
jeugdouderling en 2 diakenen. Maar we beginnen met frisse moed aan een nieuw 
seizoen.                                                                                                                                                                
Voorzitter Gerrit de Vries opent de vergadering en heet ons allen welkom. Na het 
gebed bezinnen we ons, onder leiding van dominee de Jong over het thema: aan 
tafel. Wij lezen Psalm 107: 6-7 en Lucas 9: 16-17. We praten over armoede die niet 
altijd zichtbaar is. 
Gerrit verwelkomt 2 nieuwe ambtsdragers, Tetty Sikma en Jan van der Meulen. 
Marga, Janny, Alie, Aukje, Theo en Dirk Johan worden bedankt voor hun inzet en 
van hun nemen we afscheid. Dit is dominee zijn laatste kerkenraadsvergadering, we 
vinden het jammer maar begrijpen het besluit. Het was altijd prettig vergaderen 
met elkaar. Als gemeente gaan we dus op zoek naar een nieuwe predikant. We 
besluiten om een ambulant predikant in te schakelen die bij onze gemeente en onze 
visie past. Wia gaat nu meer uren per week werken in onze gemeente, 24 uur. Ook 
zal er een beroepingscommissie moeten komen. Het moderamen gaat zich hier over 
buigen. 
Sietske is nu alleen als jeugdouderling en met elkaar, ook gemeenteleden kunnen 
we haar ondersteunen om het jeugdwerk voort te laten gaan. Er is elke 1e zondag 
van de maand zondagschool ûnder de toer. De start van het jeugdwerk is op 23 
september. En ook de clubs starten weer maar voor groep 7 en 8 is er nog geen 
leiding gevonden. Het zou jammer zijn dat deze groep geen club zou hebben toch? 
Misschien iets voor jou? Er zijn deze maand veel bijzondere diensten. Ook de 
afscheidsdienst op 16 oktober van dominee de Jong, zijn vrouw en kinderen. Het 
Roemenië Comité (Ymkje, Jitze en Paul) gaat voor de laatste keer op reis naar Vita. 
Zij sluiten dit project af. Wij wensen hen een goede reis en behouden thuiskomst. 
De kerkrentmeesters zijn bezig met de vacature koster, er gaat binnenkort een 
gesprek plaats vinden. Ook is er gesproken over de gas- en energiekosten van de 
kerk. Misschien moet er wat vaker uitgeweken worden naar het MFC. We vinden 
het jammer dat de bloemencommissie gestopt is, er hebben zich geen nieuwe 
mensen aangemeld. Dit kan natuurlijk altijd nog, vind jij dit leuk om te doen? 
Stuur een mailtje naar de scriba. 
We willen weer een vacaturebank (een lijst met alle vrijwilligerstaken in onze 
gemeente, waarop iedereen kan aangeven waar hij/zij belangstelling voor heeft), 
opzetten en we hopen op deze manier weer mensen te krijgen voor al het werk wat 
er gedaan wordt in onze gemeente. Ook hebben we gesproken over een nieuwe 
kerkvorm met gemeenteleden. Een aantal gemeenteleden neemt hierin het 
voortouw. Het toerustingswerk gaat wel door dit seizoen, alleen komt er geen 
boekje. Dominee sluit de vergadering met gebed. En Gerrit wenst ons wel thuis. 
 

Dicky Houtstra de Vries 
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Damwâld, 08-09-2022 
 

Bij deze willen wij u hartelijk 
bedanken voor de vele kraskaarten 
die wij van u kregen. 
Het was overweldigend!! 
 

Om klanten een voedselpakket mee 
te kunnen geven zijn wij 
afhankelijk van giften en donaties 
zoals wij van uw kerk ontvingen. 
Niet alleen deze actie maar al vele 
jaren is uw gemeente erg 
betrokken bij de Voedselbank.  We 
voelen ons gesteund door u in ons 
werk. 
Met uw hulp kan het werk van de 
Voedselbank blijven doorgaan!! 
 

Mocht u meer informatie willen 
over de Voedselbank willen hebben 
kunt u altijd contact met ons 
opnemen.  
Mede namens alle klanten en 
vrijwilligers hartelijk dank! 
 

Met vriendelijke groet, 
Metsje de Vries, 
Secretaris  
Voedselbank Dantumadiel. 
06 1822 8633 

Kijkt u weleens op de website 
van de Protestantse Gemeente 

Claercamp? 
 

Zou het maar eens doen! 
 

 www.claercamp.com 

Wy wolle eltsenien tank sizze  
foar de felicitaesjes fan ùs 

60 jierrich houlik 
 

Sake en Jellie 
van der Bij 
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Na een prachtige zomer zijn de eerste samenkomsten zoals gespreksgroep, 
kliederkerk en zelfs voorbereidingen voor de krystkuier al van start gegaan. In 
het startweekend gingen we ‘Aan tafel’ en dat thema zal het komende jaar 

vaker terug komen. Het zal wennen zijn om een periode zonder vaste predikant te beleven 
als gemeente met elkaar en hopelijk zal die niet te lang duren. Ik wil Wybren de Jong en zijn 
gezin alle goeds en Gods zegen wensen bij de nieuwe start in Roosendaal en bedanken voor 
de goede samenwerking. In de dienst van 16 oktober zullen we aandacht besteden aan het 
afscheid. 
 

Zelf neem ik afscheid bij Het Zuiderstee waar ik de afgelopen twee jaar heb gewerkt en zal 
mijn contract bij onze kerkelijke gemeente worden uitgebreid van 16 naar 24 uur. Ik ben blij 
met het vertrouwen dat ik krijg en hoop dat we een gezegende tijd met elkaar tegemoet 
mogen gaan. Bij deze Onderweg treft u een gekleurd inlegvel met het aanbod voor de 
komende drie maanden van activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden. Ik hoop van harte 
dat er iets bij zit waar u, waar jij aan mee wilt doen. Misschien gaat dat van harte maar het 
kan ook zijn dat u een kleine drempel ervaart. Dan zou ik willen zeggen: stap over die 
drempel heen want om kerk te zijn hebben we elkaar nodig! Bij de startzondag lieten we ons 
inspireren door het verhaal van de koning die allemaal mensen uitnodigde voor zijn feest 
maar te maken kreeg met mensen die excuses verzonnen om niet te komen. Toch dacht die 
koning niet ‘laat het feest dan maar zitten’. Het feest moest hoe dan ook door gaan en 
iedereen die wel aanschuift is gelijk en een graag geziene gast. Zo mogen we kerk zijn: 
volledig gelijkwaardig aan elkaar en ieder, van groot tot klein is welkom! 
Vrede en alle goeds gewenst, 
Wia Marinus 
 

Sing-In 

Op zondag 2 oktober wordt er weer een Sing-in georganiseerd in de Alexanderkerk. De 
aanvang is 09.30 uur. In deze dienst krijgen kerkgangers de gelegenheid hun favoriete 
liederen aan te dragen uit het liedboek, it lieteboek of het rode boekje met kinderliederen. 
Het is de eerste zondag van de maand. We verwelkomen dan ook graag kinderen. Pastor Wia 
Marinus gaat voor in deze dienst en de heer Aardema uit Tzum zal de orgelbegeleiding 
verzorgen. Als thema voor deze dienst is er voor gekozen aan te sluiten bij de internationale 
dag van de geweldloosheid. 
 

Komt u ook? De contactgroep heet u van harte welkom! 
 

Verjaardagen 

Deze maand gaan onze felicitaties naar:   

02 okt.  73 jaar  mevr. A. de Vries- Faber Birdaarderstraatweg 128-23, Dokkum 
12 okt.  78 jaar  mevr. D. Dam- Jellema  Birdaarderstraatwei 12, S’huis 
14 okt.  71 jaar  dhr. A. Posthumus  Master Frenkelstrjitte 4 
20 okt.  93 jaar  mevr. S. de Vries- Bakker Birdaarderstraatweg 68, Dokkum 
20 okt.  67 jaar  dhr. J. Boersma Fliet 28  
22 okt.  68 jaar  dhr. E. Zietsma   Bar.v. Sytzamawei 10 
22 okt.  69 jaar  mevr. R. Zietsma- Faber Bar.v. Sytzamawei 10 
Alle lezers van Onderweg wensen u een gezegende dag!   



 

 

 
Jesaja geneest koning Hizkia 

Toen richtte de HEER zich opnieuw tot Jesaja: ‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van je 
voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven, en ik zal jou en 

deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad 
beschermen.’ - Jesaja 38: 4-6 


