
 

 

De stal staat open, welkom dus 
 

In de kerk is iedereen welkom. Het is met een kerkgebouw als met de stal van 
Bethlehem. Die stal staat aan alle kanten open. En ieder kan er zo naar binnen 
lopen. Je vindt er eenvoudige mensen: een kind, een man en een vrouw, wat dieren 
en herders. Zo is het ook met een kerk. Er wordt niet gevraagd wie je bent en wat je 
komt doen. Je hoeft niet te betalen, je kunt er zomaar binnenlopen. We mogen er 
even op onszelf en in de stilte zijn. In de kerk kunnen we bezinnen en huilen, 
bidden, praten en biechten, vergeving ontvangen en kracht. We mogen er onszelf 
zijn, we hoeven geen schijn op te houden, geen rol aan te nemen. We mogen 
ervaren dat we daar staan in een ruimte die veel groter is dan wijzelf. We mogen 
ook ervaren dat we klein zijn, nietige mensen- hoe belangrijk we ook schijnen-, 
want alles is breekbaar en broos. We zijn klein in een groot universum en tegelijk 
geborgen in God die Vader en die liefde is en die ons kent. In tijden dat het echt 
moeilijk is, doen geld en goed en positie niet ter zake. Dan tellen alleen de liefde 
van dierbare mensen om ons heen en onze eigen godsverbondenheid. 
 
Welkom, dat is Kerstmis, zo ging het toen in die eerste kerstnacht. Niet dat 
iedereen naar de stal was gekomen of het Kind had begroet. Nee, dat niet. Veel 
mensen zijn toen niet gekomen, eigenlijk waren het er maar een paar. Ook de 
mensen van Bethlehem bleven buitenstaanders toen bij hun deur werd aangeklopt. 
Ze voelden er niet voor zich in hun leven te laten storen. Zij hielden de deuren 
gesloten en kregen dus ook niet mee van wat er nog meer gebeurde. Zij zagen geen 
engelen en geen Kind, geen ster of helder Licht en hoorden ook de vreugdevolle 
boodschap niet, laat staan dat die hun hart kon raken. 
 
Als Jezus in een goed bewaakt paleis geboren was, had niemand kunnen 
binnengaan, maar deze stal staat wagenwijd aan alle kanten open. Daar ligt het 
Kind, in doeken gewikkeld, zo kostbaar, zo’n grootheid want Hij is het mens 
geworden Woord van God. 

(Jan Hendriks, uit: Prekenboek Getuigen van het Licht) 
 
 

Wat doen wij?  Lopen we voorbij, of komen we binnen? 
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PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP 

RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS 
 

PREDIKANT 

VACANT, A: _ T: _  
M: predikant@claercamp.com 
PASTOR/KERKELIJK WERKER 

Wia Marinus-Zijlstra A: Garyp  T: 0613573991  
M: kerkelijkwerker@claercamp.com 
KERKGEBOUW 

Alexanderkerk, T: 06 11 96 14 82 (Maaike van der Meer) 
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 

Jan van der Meulen A: van Burmaniastrjitte 14 T: 476530 
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) 
Ook kunt u de diensten volgen via ons YouTube kanaal. 
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 JANUARI-nr graag uiterlijk 28 DEC. inleveren

mailto:predikant@claercamp.com
mailto:kerkelijkwerker@claercamp.com
mailto:reserveringen@mfc-debeijer.nl
mailto:scriba@claercamp.com
http://www.claercamp.com/
mailto:onderweg@claercamp.com
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VOOR DE KOMENDE MAAND 

 

4 DECEMBER 9.30  WIA MARINUS 
2E ADVENT COLLECTEN: 1. WERELDDIACONAAT 2. KERK 
 KINDERNEVENDIENST ONDER DE TOER 
 
11 DECEMBER 9.30  DS. KOOS DE GIER 
AVONDMAAL COLLECTEN: 1. DIACONAAL DOEL 

 
18 DECEMBER 11.00  DS. A. ELVERDINK 
4E ADVENT COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 3. JONG PROTESTANT 
 
24 DECEMBER 21.00  COMMISSIE EREDIENST 
KERSTNACHTDIENST COLLECTEN: KINDEREN IN DE KNEL 

 
25 DECEMBER 10.00  KERSTZANGDIENST | IN MFC DE BEIJER 
EERSTE KERSTDAG  M.M.V. SDG EN GERDA EN PIETA ROORDA 
 COLLECTEN: KINDEREN IN DE KNEL 
 
31 DECEMBER 19.30  GRIET VAN DER GALIËN 
OUDJAARSDIENST COLLECTEN: KERK 

 
1 JANUARI 10.00  RIENTS VAN WIEREN 
FRYSKE TSJINST  

 
NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 8 JANUARI A.S.. 

 
 
 
 
 
 

HUISAVONDMAAL 

Wanneer wij in de kerk het avondmaal vieren 
is het ook mogelijk om het avondmaal bij 

iemand aan huis te vieren. 
Als u daar behoefte aan heeft, dan kunt u 

contact opnemen met iemand van de kerkenraad. 
AUTORIJDEN 

Wilt u gebruik maken van  een kerkauto? 
Laat dit dan even weten aan Wieger Holtrop 

Zijn tel.nr is  06 42922149 
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Mevrouw M. Nawijn- de Groot had zoveel hinder van de gevolgen van 
een val dat zij tijdelijk opgenomen is in het zorgpension in de 
Sionsberg. We hopen dat zij snel op mag knappen en dan weer naar huis kan.  
We denken aan alle zieken die het moeilijk hebben: dat God hen en hun naasten 
kracht, steun en troost mag geven. 
 

Mutaties 

Binnengekomen vanuit Feanwâlden, als dooplid in onze gemeente: Wilco de Vries. 
Hij is komen wonen op het adres Wierewei 28. 
Binnengekomen vanuit Broeksterwâld, als dooplid in onze gemeente: Lisanne van 
der Ploeg. Zij komt binnenkort wonen in het huis aan de van Burmaniastraat nr. 
7A. 
Wilco, Lisanne, wij wensen jullie alle goeds toe op jullie nieuwe adres en in onze 
kerkelijke gemeente. 
 

Verantwoording collectes oktober 2022 

 
 

Naast bovengenoemde collectebedragen ontving de Diaconie over oktober aan 
giften een bedrag van € 185,00.  Als Kerk mochten we € 47,00 aan giften 
ontvangen. 
We zijn heel erg dankbaar voor deze bedragen, maar uw steun blijft nodig. 
Wilt u bijdragen overmaken, de rekeningnummers van Diaconie en Kerk staan 
vermeld op pagina 2 van deze Onderweg. 
 

Namens de Diaconie en de Kerk, 
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters. 
 

Wensen in de Kerstnachtdienst. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om op 24 december de kerstnachtdienst bij te 
wonen in de Alexanderkerk. Het begint om 21.00 uur zodat er tijd genoeg is om de 
voorafgaande wandeling te maken. Het wordt een traditionele dienst met veel sfeer 
en kerstliederen. De organist en een koperblazer zorgen voor de muzikale 
begeleiding. Verder zal er een "spiegel"verhaal worden vertelt en iedereen mag bij 
binnenkomst een wens op een ster schrijven. In de dienst is er op een aangegeven 
moment gelegenheid om dit in de kerstboom hangen. Dus heb je een wens, voor 
jezelf, je naaste of voor de wereld, schrijf het op en hang het in de "wensboom". 

Datum: Kerk: Totaal Diaconie: Totaal Diversen: Totaal Tot.gen.
2-10-22 Kerk 42,10€     Diaconie 68,60€     Kerk/Isr. 55,70€    166,40€  
2-10-22 Kerk 11,47€     Diaconie -€         -€        11,47€    
9-10-22 Kerk 80,00€     Diaconie 210,00€   Miss.Werk 45,18€    335,18€  

16-10-22 Kerk 132,45€   Diaconie 209,85€   -€        342,30€  
23-10-22 Kerk 66,35€     Diaconie 59,85€     -€        126,20€  

Totalen: 332,37€   548,30€   100,88€  981,55€  
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Verslag gemeenteavond  16 november 2022 

Extra gemeenteavond i.v.m. een eventueel nieuwe predikant 
In totaal waren er, inclusief kerkenraadsleden, 58 mensen aanwezig. 
 

Opening: Gerrit heet ons welkom en bid met ons het “gebed voor de gemeente”. 
Daarna luisteren we naar het lied “Groot is Uw trouw o Heer” van solist Remko 
Harms. 
 

Indeling en doel van de avond: Gerrit legt e.e.a. uit. Nu we vacant zijn, moeten we 
ons gaan bezinnen om tot een profielschets te komen voor de beroepingscommissie 
die op zoek zal gaan naar een predikant die bij onze gemeente past. Hierbij zijn 3 
hoofdpunten belangrijk: 
 

1. Wat vindt en beweegt de gemeente. 
2. Wie of wat zijn we voor gemeente.   
3. Hoe zien we als gemeente de toekomst tegemoet. 

 

Het moderamen maakt van deze avond een profielschets, deze moet goedgekeurd 
worden door de kerkenraad en dan kan de beroepingscommissie aan de slag. 
 

Gesprek in groepjes a.d.h.v. het praatpapier.  
Het praatpapier is verdeeld in 3 blokjes. Graag de leeftijd invullen, naam mag ook 
maar hoeft niet.  
Blokje 1: bij elk groepje zit een kerkenraadslid die een verslagje schrijft van het 
eerste gedeelte van het praatpapier. 3 vragen die voorgelegd zijn: 

1. Waar willen we als gemeente staan over 5 tot 10 jaar? Wat is daar voor 
nodig? 

2. Welke eigenschappen zou een nieuwe predikant moeten hebben? 
3. Bij welke werkzaamheden zou de nieuwe predikant zijn of haar prioriteit 

moeten leggen? 
Blokje 2: De vraag is: welke eigenschappen zou een nieuwe predikant moeten 
hebben? Iedereen mag individueel 5 van de 21 eigenschappen/vaardigheden 
aankruisen die voor u/jou het meest belangrijk zijn.                                                                                                                                
Blokje 3: Werkzaamheden. Hoeveel procent van zijn of haar tijd zou de nieuwe 
predikant(e) moeten besteden aan welke werkzaamheden. Let op dat het totaal van 
de werkzaamheden 100% moet zijn.                                                                                                                                                                 
Pastoraat ? % – Kerkdiensten ? % – Diaconale taken ? % – Missionair werk ? %               
Jeugdwerk ? % – Ouderenwerk ? % – Initiatieven voor de middengroep ? %. 
 

De beroepingscommissie: Een aantal gemeenteleden heeft zich opgegeven voor de 
beroepingscommissie. In principe willen we graag 7 personen, inclusief één 
kerkenraadslid, in deze commissie. We zien het zo voor ons: 2 personen uit de 
leeftijdsgroep 20 – 39 jaar. 2 personen leeftijdsgroep 40 – 59 jaar en 2 personen 
leeftijdsgroep 60 jaar en ouder. Dominee Gijsbert Otter adviseert de 
beroepingscommissie en de beroepingscommissie brengt verslag uit aan het 
moderamen. 
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Als de beroepingscommissie benoemd wordt is dominee Otter hierbij 
aanwezig. De PKN heeft een lijst van predikanten die beroepbaar zijn.                                                                
Rients: een advertentie plaatsen is dat een optie? Ja dat kan ook.                                                               
Herman: kan de beroepingscommissie ook naar 9 personen? In principe kan dit 
ook, we gaan dit punt meenemen en zeker overwegen.      
Gerda: Er zit nog wel verschil tussen de leeftijdsgroep 20 en 30 jarigen, misschien 
moet dit toch anders? Dit punt nemen we mee en heeft onze 
aandacht.                                                                                                       Men kan zich 
nog opgeven voor de beroepingscommissie bij de Dicky Houtstra (scriba).   
 

Sluiting: Gerrit sluit de vergadering met het gedicht “ Onze Vader in de Hemelen” 
 

Jeugdwerk 

Kersttocht: 
Zaterdag 24 december op de namiddag bent u welkom bij “de Beijer” om in 
groepjes samen met begeleider Simon de tocht te ervaren. 
De tocht heeft route door het dorp waar we op zoek gaan naar kindje Jezus. 
Volop zijn we bezig om er een mooie tocht van te maken, stap voor stap komen er! 
Glazen met een waxinelichtje zijn nog steeds nodig en kunnen bij Hijlkje, Anneke 
en Sietske ingeleverd worden. 
 

Oppasdienst:  
Soms tijdens een speciale dienst is er oppas nodig voor de kleine kinderen.  
Mooi zou zijn om een groep te hebben die ik kan vragen, hoe meer mensen hoe 
minder vaak we hoeven. Belangstelling of tips? Ik hoor het graag. 
 

Clubmiddagen:  
De groepen 7 en 8 komen eens in de maand op vrijdag avond bijeen, iedereen uit de 
klas is er en dat betekent een dolle boel!  
Nadien krijgen we mooie reacties van ouders hoe gezellig de kinderen het vonden. 
De 12- en 13-jarigen krijgt ook vorm en komt eens per maand op de zondagmiddag 
samen met Jitze en Anneke.   
De 14-jarigen hebben leiding van Theresa en Jelle-Teun ook hier worden de 
bijeenkomsten goed bezocht. 
De 15-jarigen; hier zijn er 4 ongeveer die regelmatig komen. De groep is te klein om 
zelf verder te gaan en we hebben gevraagd wat zij willen. Ze gaan nu samen verder 
met de groep van 14-jarigen. Dit betekent dat Bauke en Jaap nu geen groep meer 
hebben. Voor nu stoppen zij als leiding.  
De 16+ groep van Hijlkje en Ypie bestaat uit zo’n 6 jongens en eens per maand 
komen zij bijeen bij Ypie thuis.  
 

Sneinskoalle: 
Elke 1e zondag van de maand bieden we tijdens de preek een plek aan kinderen om 
een verhaal te vertellen, samen te knutselen en luisteren we naar elkaar. 
 

Groet Sietske Meindertsma 
0646494762 
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Protestantse Gemeente Claercamp te Rinsumageast Begroting
College van Diakenen Jaar 2023

Totaal van exploitatierekening

begroting begroting rekening
2023 2022 2021

baten

80 baten onroerende zaken 7.200€         7.200€       7.140€            
81 rentebaten en dividenden 709€            510€          468€               
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen 450€          454€               
83 bijdragen levend geld 6.950€         7.700€       8.236€            
84 door te zenden collecten 7.200€         5.000€       7.930€            

totaal baten 22.059€      20.860€     24.228€         

lasten

41 lasten ov.eigendommen en inv. 4.028€         3.610€        3.888€            
42 afschrijvingen -€               -€              -€                  
45 verpl./bijdragen andere organen 1.382€         1.050€        935€               
46 kosten beheer, administratie en arch. 100€            75€             52€                 
47 rentelasten/bankkosten 120€            120€           120€               
48 diaconaal werk plaatselijk 2.775€         3.300€        2.285€            

diaconaal werk reg./landelijk 1.800€         4.500€        4.964€            
diaconaal werk wereldwijd 4.654€         4.200€        8.122€            

48 afdracht door te zenden collecten 7.200€         4.000€        6.652€            
50 -€                -€                    

totaal lasten 22.059€       20.855€      27.018€          

Resultaat -€                 5€               -2.790€           

Toelichting bij de begroting over het jaar 2023.

Het beginsel  bij de Diaconie is: wat er in komt, gaat er ook weer uit.
Van de opbrengst uit verhuur van de woning wordt een deel gereserveerd
voor (toekomstig) onderhoud, het overige deel wordt besteed voor diaconale
doelen.
De overige inkomsten zijn een raming van collecte-opbrengsten en giften.

In dit nummer van Onderweg treft u aan de begrotingen van de Diaconie èn 
van de Kerk voor het jaar 2023. In beide gevallen is er een (korte) toelichting 
bij geschreven. Het is nodig om, vóórdat de begrotingen door de kerkenraad  

worden goedgekeurd en ingediend, hierover eerst te communiceren met de leden van onze 
kerkelijke gemeente. We doen dat op deze manier. Mocht u meer willen weten of vragen 
hebben, dan kunt u over de begroting van de Diaconie contact opnemen met 
penningmeester Harmina Burmania-Talma, Eysingawei 5, tel. 06-20310331. Over de 
begroting van de Kerk kunt u terecht bij penningmeester Rients van Wieren, van 
Burmaniastrjitte 1, tel. 423639. 
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Protestantse Gemeente Claercamp te Rinsumageast Begroting
College van Kerkrentmeesters Jaar 2023

Totaal van exploitatierekening

begroting begroting rekening
2023 2022 2021

baten

80 baten onroerende zaken 100.412€    103.805€   104.748€       
81 rentebaten en dividenden 3.800€         4.550€       3.815€            
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen 200€            200€          200€               
83 bijdragen levend geld 60.500€      60.700€     68.042€         
84 door te zenden collecten 700€            700€          -€                    
85 subsidies en bijdragen 8.000€         8.400€       8.000€            

totaal baten 173.612€    178.355€   184.805€       

lasten
40 lasten kerkelijke gebouwen 22.650€       20.600€      17.390€          
41 lasten ov.eigendommen en inv. 12.100€       11.050€      10.238€          
42 afschrijvingen 700€           700€         700€             
43 pastoraat 97.773€       109.800€    103.145€        
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 13.800€       13.350€      10.710€          
45 verpl./bijdragen andere organen 7.700€         8.100€        7.643€            
46 salarissen 19.850€       21.950€      18.796€          
47 kosten beheer, administratie en arch. 6.560€         6.310€        6.676€            
48 rentelasten/bankkosten 950€            900€           702€               
50 afdracht door te zenden collecten 700€            700€           -€                    

-€                -€                    
totaal lasten 182.783€     193.460€    176.000€        

Saldo baten - lasten -9.171€        -15.105€    8.805€            

53 toevoegingen bestemmingsreserves -188.701€     
54 onttrekkingen bestemmingsreserves 12.770€       12.696€      64.104€          
58 overige lasten en baten 1.650€         -350€          133.044€        

totaal 14.420€      12.346€     8.447€          

Resultaat 5.249€         -2.759€      17.252€          
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Bij het maken van deze begroting zijn we uitgegaan van:
een 80% predikant vanaf 1 oktober, een ambulant predikant voor
12 uur p/w. en kosten voor een consulent. Voor de berekening van
kosten is gerekend dat Wia Marinus 8 extra uren per week heeft tot 1 okt.

Toelichting

Toelichting op de begroting voor 2023.

Het begrote resultaat voor 2023 is € 8.000 gunstiger dan dat over 2021.

Verschillen: (in vergelijking met 2022)
Verschil

baten
80 Onroerende zaken huren en pacht lager (pastorie leeg) -3.400      
81 Rentebaten de opbrengst is lager -750          
83 Bydragen levend geld geschatte bijdragen/coll. zijn lager -200          
85 subs./bijdragen lager lager -400          

minder opbrengsten -4.750         
lasten
40, 41 en 42 geraamde kosten hoger 3.100       
43 kosten pastoraat lagere kosten -12.000    
44 lasten kerkdiensten etc. er wordt meer uitgegeven 450           
45 verplichtingen er wordt minder uitgegeven -400          
46 salarissen lagere kosten -2.100      
47 kosten beheer iets hogere kosten 250           
48 rentelasten iets hogere kosten 50             

minder kosten -10.650       
per saldo een hoger positief saldo -5.900         

Fondsen en voorzieningen
58 overige lasten en baten gunstiger begroot -2.100         

per saldo een betere exploitatie dan 2022: -8.000         
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Roosters 

t/m 1 jan 2023 

 

BEZORGEN SNEINSKRANTE 

03-12-2022 Tine de Groot-Algra 

10-12-2022 Jenne Houtstra 

17-12-2022 Yde en Tineke Raap 

24-12-2022 Willy Plat-Boomstra 

31-12-2022 Gerrit en Alberta Kuipers 

 

UITDELEN SNEINSKRANTE 

04-12-2022 Jan van der Meer 

11-12-2022 Hessel Elzinga 

18-12-2022 Alex Lap 

25-12-2022 Sia de Vries 

 

BLOEMEN BEZORGEN 

04-12-2022 
Jan van der Meulen & 

Sijke Meindertsma 

11-12-2022 Corrie Braaksma 

18-12-2022 Jannie de Groot 

25-12-2022 Jeltsje Braaksma 

 
 
 
 

Uitgave Kopijdatum/redactie Bezorging voor 
januari 28 december 8 januari 
februari 25 januari 5 februari 
maart 22 februari 5 maart 
april 22 maart 2 april 
mei 26 april 7 mei 
juni 24 mei 4 juni 
juli | augustus 21 juni 2 juli 
september 23 augustus 3 september 
oktober 20 september 1 oktober 
november 25 oktober 5 november 
december 22 november 3 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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Verslag kerkenraadsvergadering 21 november 2022 

 

Gerrit opent de vergadering en bidt met ons. We hebben de volgende punten 
besproken. Op 28 november hebben we een gesprek met ambulant predikant 
dominee Wouter van Wingerden. Het kan zijn dat hij ons gaat bijstaan per 1 januari 
2023. En op 9 december is er een gesprek met breed moderamen van de classis. Dit 
gesprek wordt gehouden om de profielschets te bespreken voor de 
beroepingscommissie die daarna benoemd kan worden om op zoek te gaan naar 
een nieuwe predikant. De werkgroep herinrichting van de kerk bestaat nu uit 6 
personen en zij zullen binnenkort bij elkaar komen. De jeugdraad betrekt het 
YMCA wat meer bij hun projecten. Er is binnenkort een informatieavond: 
puberbrein. Het groothuisbezoek zal in januari/februari worden gehouden. Ook is 
er gesproken over opvang kinderen tijdens bijzondere diensten. Wia is bij het 
predikantenoverleg geweest van de gemeente Dantumadiel. Hier werd gesproken 
over armoedebeleid, vluchtelingen, de boeren, jeugdzorg en nog meer. We 
evalueren nog even de extra gemeenteavond. De opkomst was goed. Een verslag 
hiervan staat verderop in het blad. De begrotingen diaconie en kerk worden 
besproken. Tot 1 december kan men nog het inlegvel vacaturebank inleveren. Dan 
wordt de balans opgemaakt. In 2023 staan er nogal wat Friestalige diensten 
ingeroosterd, de kerk heeft 35 Fryske lieteboeken. Dus als er een Friese dienst is 
dan gemeenteleden er op wijzen het liedboek van huis mee te nemen. De bijzondere 
diensten zoals de kerstkuier, kerstnachtdienst en de kerstzangdienst, men is volop 
bezig met de voorbereidingen hiervan. We hebben besloten dat er op 
zondagmorgen 1e kerstdag geen koffiedrinken is na de zangdienst. Rients sluit de 
vergadering met een gebed.  
Dicky Houtstra de Vries                                                                                                                                                               
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op dit prikboerd 
kin ek jim / jo / dyn 

meidieling  
of oprop stean 

 
De redaksje 

fan Onderweg 

Goeie minsken, 
  

Mijn leste tsjinst 
en dermei it wurk as 

koster sit d’r op. 
Ik wol jim allegear 
dank sizze foar it 
omtinken en foar 

de gearwurking en 
de goede jierren. 

We treffe elkoar wer! 
Maaike, dy winskje ik in 
heel soad wurkwille en 

succes ta. 
  

Groetnis Durkje. 
Kerstavond 

U wordt, namens de 
Plattelandsvrouwen, 

van harte uitgenodigd 
voor de Kerstavond op 

maandagavond 19 december 
om 18.00 uur 

in het MFC De Beijer 
te Rinsumageast. 

 
Na de kerstviering houden we 

samen een broodmaaltijd! 
 

Graag opgeven vóór 
12 december bij 

Catrien van der Molen, 
tel. 425262. 

 
De kosten zijn € 17,50. 
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Kerstattenties 
Ook dit jaar hopen we in december weer  kerstattenties te bezorgen bij 
oudere gemeenteleden, gemeenteleden die (chronisch) ziek zijn,  bij 

weduwen en weduwnaars en bij gemeenteleden die in een zorginstelling wonen, of 
tijdelijk verblijven. Wanneer u/jij graag wil meehelpen 1 of meerdere attenties te 
bezorgen, dan kunt u/jij dit mailen naar diaconie@claercamp.com of aangeven bij 1 
van de leden van de diaconie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Bij de collecten: Zondag 4 december 
Adventscollecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
Libanon/Jordanië/Irak: Creëren van banen voor jongeren 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de 
buurlanden 
Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed 
en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat 
zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische 
vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag 
is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
 

Zondag 11 december Heilig Avondmaal 
Collecte voor Fryslan foar Moldavië. 
ZWOE Dokkum e.o. ondersteund het project Fryslan foar Moldavië. In Moldavië, 
het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen 
voor. De zorg die ze zo hard nodig hebben, is niet voorhanden. Vanwege de hoge 
werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De 
ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls 
in erbarmelijke omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie 
Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische 
hulpmiddelen, zoals krukken en rolstoelen en komen op voor de rechten van 
ouderen. De kennis die men door jarenlange ervaring heeft opgedaan wordt 
gedeeld met andere organisaties in Moldavië. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen 
liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden 
van zorg op maat. Ook worden er projecten ondersteund voor kinderen via Youth 
for Christ en kerken geven kinderen een toekomst, (Bethania). Voor meer 
informatie kunt u kijken op de site van  Kerk in Actie, Fryslân foar Moldavië. 
 

Zondag 18 december 
Collecte Protestantse Kerk - Ontdekken wat Kerst betekent 
Welke overwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur 
stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat 
dachten de wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge, een spel van 
Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen 
jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. Maar liefst zesduizend 
jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. 
Meer lezen kerkinactie.nl/kerst 
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Zondag 25 december 
Kerst collecte Kerk in Actie - Kinderen in de knel 
Sta op voor kinderen in de knel 
Miljoenen kinderen op deze wereld groeien op in een onveilige situatie. Honger, 
oorlog, geweld, uitbuiting, achterstelling, de lijst met problemen waar deze 
kinderen mee te maken hebben is lang en maakt somber. Kerk in Actie komt voor 
hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en 
steun. Doe daarom mee met de jaarlijkse kerstcollecte van Kerk in Actie. In de loop 
van 2022 maken we bekend welk kinderproject het meest urgent is en ons 
kerstproject wordt. Meer lezen kerkinactie.nl/kerst 
 

EVEN BIJPRATEN 
 

Woord van het begin, 
beeld geworden van een mens 
opdat wij zouden inzien 
waartoe wij zelf geroepen zijn, 
open onze ogen 
en ontsteek ons hart 
dat wij leren doen 
wat wij van u verwachten. 
Dat wij mensen zijn 
van mededogen en ontferming. 
Dat wij licht uitstralen 
en het licht in anderen behoeden. 
Dat wij knielen 
bij het kleine en het weerloze. 
Dat wij heel maken 
wat verdeeld is of geschonden. 
Dat wij treurenden 
met stilte en met zorg omringen. 
Dat ons huis 
een herberg wordt van hoop. 
En wij in de grootste eenvoud 
teken zijn van goddelijke kracht. 
Omwille van u, 
Eerste en Laatste. 

  (Kris Gelaude) 
 

…..dat wij leren doen wat wij van u verwachten………… 
Prachtige woorden zijn dat, die de verantwoordelijkheid bij ons leggen.  Dat de 
advents- en kersttijd inspiratie en verbondenheid mag brengen! 
Wia Marinus 
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Verjaardagen 

In de laatste maand van dit jaar gaan onze felicitaties naar: 
 

02 dec.  72 jaar  dhr. A. Braaksma Tjaerdawei 29 
02 dec.  75 jaar  dhr. E. Dijkstra Bar. v. Sytzamawei 15 
06 dec.  65 jaar  dhr. F. van Hijum de Kapelle 12 
10 dec.  70 jaar  mevr. Tj. Boersma- de Vries  Fliet 28 
11 dec.  79 jaar  mevr. M.v.d. Weg- Atema Tjaerdawei 6 
15 dec.  70 jaar  mevr. W. Hoekstra- Bakker Birdaarderstraatweg 109, Dokkum 
17 dec.  84 jaar  dhr. A. Raap v. Aylvawei 20 
19 dec.  78 jaar  dhr. S. Stellema Birdaarderstraatweg 143, Dokkum 
22 dec.  83 jaar  dhr. S. Zijlstra Tjaerdawei 31 
22 dec.  79 jaar  dhr. W. van Breeden Tsjerkestrjitte 20 
24 dec.  76 jaar  mevr. H.v.d. Werff- Ros Aldewei 8 
26 dec.  76 jaar  mevr. L.v.d. Weg- Jongsma de Kapelle 9 
27 dec.  75 jaar  dhr. Tj. de Vries Birdaarderstraatweg 123-28, Dokkum 
29 dec.  75 jaar  mevr. A.Boers- Leijenaar T.S. Siniawei 15 
  

Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag! 
 

Namens het pastoraat 

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

Geertje Kuipers-Talma  Talma Hûs Wente 17,                       
Juliusstraat 44, 9269 NV Feanwalden 

Sytske de Vries-de Jong De Waadwente Kluut 6,   
Birdarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum 

Sjoerdsje de Vries-Bakker De Waadwente Tjalk 20,                 
Birdarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum 

Anna vd Meer-de Vries Nij Tjaerda K 102, 9104 KB Damwald 
Sjouke de Jong   Talmahûs afd. de Boarch, K 4, 9269 NV Feanwâlden 
Johannes Wiersma  Talmahûs afd. Stjelp, K 4, 9269 NV Feanwâlden 
 

Een kaartje zal zeker gewaardeerd worden. 
Namens de Stuurgroep pastoraat. 
 

Adres ds. De Jong 

Het is alweer ruim een maand geleden dat we afscheid hebben genomen van het 
gezin van dominee Wybren de Jong, in verband met hun vertrek naar Roosendaal.  
Op verzoek van een aantal mensen vermelden we hierbij het nieuwe adres van de 
familie De Jong.  Dat is: Eiberberg 1, 4708 EP Roosendaal. 



 

 

 

 

 


