
 

 

De springer en de vanger 

Een van de meest invloedrijke spirituele schrijvers van de afgelopen veertig jaar is 
ongetwijfeld de Nederlandse priester Henri Nouwen. Wereldwijd worden zijn 
boeken verkocht en talloze mensen putten er moed en inspiratie uit. 
Nouwen had een opmerkelijke fascinatie: de trapeze act in het circus. Hij heeft zelfs 
een tijdje rondgereisd met een circus waar hij veel met de trapezewerkers sprak. In 
een van zijn laatste boeken ´Met de dood voor ogen´, haalt Nouwen een gesprek 
aan wat hij op een gegeven moment had met Rodleigh, de leider van de 
trapezewerkers: 
 
“Jij denkt misschien, net als de meeste toeschouwers, dat ik de grote ster ben van 

de trapeze. Maar de echte ster is Joe, die me vangt. Hij moet me op het exacte 
moment uit de lucht plukken als ik mijn verre sprong naar hem maak”. “Hoe lukt 

dat?” vroeg ik. “Wel”, zei Rodleigh, “het geheim is dat ik het vangen geheel aan Joe 
overlaat en zelf niets doe. Als ik na mijn salto’s op Joe afkom, moet ik gewoon 
mijn armen en handen uitstrekken en wachten tot hij me vangt. “Dus jij doet 

niets!” zei ik verbaasd. “Niets”, herhaalde Rodleigh. “Het ergste wat een springer 
kan doen is proberen de vanger te vangen. Als ik Joe’s polsen zou vastgrijpen, zou 
ik ze kunnen breken, of hij zou de mijne kunnen breken. Dat zou het einde zijn voor 

ons beiden. Een springer moet springen en een vanger vangen, en de springer 
moet met uitgestrekte armen en open handen erop vertrouwen dat zijn vanger er 

zal zijn”. 
 
Regelmatig komt in pastorale gesprekken de moeite naar voren die wij mensen 
hebben met vertrouwen en overgave. Zo dikwijls proberen we controle te houden 
over zaken waar we geen controle over hebben. Daarbij is de ultieme vorm van 
overgave het moment waarop we het leven los moeten laten. Net als bij een trapeze 
werker is er dat moment van loslaten en niet kunnen voorspellen óf en hóe je 
opgevangen zult worden. Het beeld wat Nouwen schetst bemoedigt en inspireert. 
Dat we in het nieuwe jaar mogen ervaren dat God onder alle omstandigheden 
degene is die ons opvangt en verder leidt. 
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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, kosterij 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 FEBRUARI-nr graag uiterlijk 25 JAN. 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 

 

1 JANUARI 10.00  RIENST VAN WIEREN 
FRYSKE TSJINST COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 
 
8 JANUARI 9.30  WIA MARINUS 
EPIFANIE COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 

 
15 JANUARI 9.30  COMMISSIE EREDIENST 
TAIZEVIERING COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK  
 
22 JANUARI 9.30  WIA MARINUS 
DOOPGEDACHTENISDIENST COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 3. MISSIONAIR WERK 

 
29 JANUARI 11.00  DS. A. ELVERDINK 
FRYSKE TSJINST + NACHTMIEL COLLECTEN: 1. DIACONAAL DOEL 
 
 
 
 
NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 5 FEBRUARI 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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Bij verschillende gemeenteleden zijn er zorgen over de eigen 
gezondheid of de gezondheid van naasten. Anderen ondergaan 
onderzoeken en moeten uitslagen afwachten of wordt de omgang met langdurige 
ziekte steeds vermoeiender en ingewikkelder. Met hen willen we meeleven in 
gebed. Sommige gemeenteleden mochten met vreugde een kleinkind begroeten, 
zien hun kinderen stappen maken, of maken zelf mooie stappen in het leven. Met 
hen danken wij God voor zijn goedheid. Er werden verjaardagen en jubilea gevierd, 
we danken daarom de Heer voor zijn trouw. In alles, juist ook in het alledaagse, 
mogen we elkaar biddend en dankend voor de Heer brengen. Laten we op die 
manier als gemeente met elkaar verbonden zijn. 
 

Mutaties 

In het vorige nummer van Onderweg is vermeld dat is binnengekomen: Lisanne 
van der Ploeg, op het adres Van Burmaniastrjitte 7a. Zij heeft te kennen gegeven 
graag bij de kerk van Broeksterwoude te willen blijven horen. Dit verzoek is 
gehonoreerd. 
 

Verantwoording collecten november 

 
 

Naast bovengenoemde bedragen mochten we als 
Diaconie over deze maand een 
bedrag van € 1.075,00 aan giften ontvangen, 
hoofdzakelijk bestemd voor de Voedselbank, net als 
de collecte van 2 november. We waren daar heel blij 
mee! 
Als Kerk ontvingen we in de maand november naast 
de collecteopbrengsten een mooi bedrag van € 
102,00. We vragen de mensen, die niet naar de kerk 
komen maar toch graag willen bijdragen, om hun 
geld over te maken op één van de op pagina 2 van 
deze Onderweg genoemde rekeningen van Diaconie 
of Kerk. Alvast onze hartelijke dank, namens de 
Diaconie en de Kerk, 
Harmina Burmania en Rients van Wieren, de 
penningmeesters. 

Datum: Kerk: Totaal Diaconie: Totaal Tot.gen.
30-10-22 Kerk 92,65€            Diaconie 97,45€            190,10€         

2-11-22 Kerk -€                Diaconie 324,10€         324,10€         
6-11-22 Kerk 87,95€            Diaconie 89,65€            177,60€         

13-11-22 Kerk 48,10€            Diaconie 106,05€         154,15€         
20-11-22 Kerk 90,75€            Diaconie 133,80€         224,55€         
27-11-22 Kerk 68,00€            Diaconie 95,00€            163,00€         

Totalen: 387,45€         846,05€         1.233,50€      
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Wij gedenken 
 

Jan de Jong 

 

Jan de Jong kwam op 8 maart 1938 ter wereld als 8e kind in een rij van 10. Hij 
werd geboren aan het Galgeheech in Rinsumageast, daar groeide hij op en leefde 
hij zijn leven. Jan speelde veel buiten, hielp op de boerderij en hield van 
´aaisykjen´. 
 
Er werd in huize de Jong vaak gezongen, als het wat begon te schemeren en het nog 
geen tijd was om de lampen aan te doen stelde heit voor om samen te zingen. Het 
lied ´Geloofd zij 
 
God met diepst ontzag´ zong men dan onder andere met elkaar. Daarom kreeg dat 
lied, psalm 68 ook een plaats in de uitvaartdienst. 
 
Jan bleef samen met broer Klaas en zus Doet bij de ouders wonen en later runden 
ze met z’n drieën de boerderij en het huishouden. De eigen vertrouwde omgeving 
kende hij op zijn duimpje en dat vertrouwde werd steeds belangrijker naarmate zijn 
gezichtsvermogen achteruit ging. Rond zijn 45e leidde dat er toe dat hij blind werd. 
Toch kon Jan met hulp voor de dieren blijven zorgen en dat zou hij tot zijn laatste 
dag blijven doen. Ondanks zijn handicap ging Jan graag mee op de familietrips die 
georganiseerd werden. 
 
Jan had veel belangstelling voor de wereld om zich heen. Hij luisterde graag naar 
de radio en had een brede interesse. Hij had een sterk geheugen, kende veel 
telefoonnummers uit zijn hoofd. ’s Avonds had hij de televisie aan om gesprekken 
te kunnen volgen, hij wilde snappen wat er gaande was en bijblijven. Op zondag 
luisterde twee of drie preken waar hij dan later met zijn zus over sprak als ze samen 
belden. 
 
Op dezelfde plek als waar hij ter wereld kwam overleed hij op 26 november j.l. 
 
Op de voorkant van de liturgie en boven de rouwkaart stonden de woorden ‘de 
Heer is mijn herder’. De Heer is voor Jan een herder geweest en toen de tijd daar 
was dat God een plek aan zijn tafel voor hem had bereid mocht Jan binnentreden in 
zijn heerlijkheid. 
 
Wij wensen zijn naasten, zijn familie en degenen die zorg voor hem droegen sterkte 
en Gods troostende nabijheid toe. 
 
Wia Marinus 
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Roosters 

t/m 5 feb 2023 

 

BEZORGEN SNEINSKRANTE 

7-1-2023 Hennie van Dijk, 

14-1-2023 Jannie van Diggelen 

21-1-2023 Jettie Holtrop 

28-1-2023 Jim Huismans 

4-2-2023 Inge Vlaming 

 

UITDELEN SNEINSKRANTE 

8-1-2023 Age Geertsma 

15-1-2023 
Freerk & Lucretia de 

Groot 

22-1-2023 Klaas Boersma 

29-1-2023 Roely Jorritsma 

5-2-2023 Rients van Wieren 

 

BLOEMEN BEZORGEN 

1-1-2023 Seppy van Wieren 

8-1-2023 Greetje Visser 

15-1-2023 Annie de Vries 

22-1-2023 Lieuwe van der Bij 

29-1-2023 Harm & Lolkje Wiegersma 

5-2-2023 Tsjikke Boersma 

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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Geef voor de kerk van morgen 

In het begin van deze maand ontvangen alle leden van de PG 
Claercamp een brief met daarin het verzoek om bij te dragen aan de financiën van 
onze kerkelijke gemeente. Van zaterdag 14 januari tot zaterdag 28 januari a.s. doen 
ook wij mee aan de Actie Kerkbalans. “Geef voor de kerk van morgen” is het thema 
voor Actie Kerkbalans 2023. 
 

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de 
kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een financiële 
bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! 
De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze 
kerkgemeenschap. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij 
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen 
maken. 
 

In 2014 zijn wij gestart met de doorlopende machtigingen. Ook betalen 
verschillende gemeenteleden via een periodieke overschrijving. Deze beide groepen 
zullen alleen een brief ontvangen, bij hen wordt geen antwoordstrook opgehaald! 
Wij gaan er op voorhand van uit dat zij hetzelfde bedrag als voorgaande jaren 
zullen betalen. Maar wilt u toch overwegen om uw bijdrage voor 2023 te verhogen, 
dan horen wij dat graag! Wij zijn blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte 
ervan! 
 

Voor de groep die contant betaalt of zelf een bedrag overmaakt aan onze kerk, zal er 
wel een antwoordenveloppe worden ingesloten. In de vierde week van januari 
wordt deze weer opgehaald. De mensen uit deze groep kunnen eventueel alsnog 
besluiten om een doorlopende machtiging in te vullen. Dit scheelt voor ons een 
hoop werk en voor u de jaarlijkse rompslomp. Dus wilt u dit overwegen, dan graag! 
Het College van Kerkrentmeesters. 
 

Levend geld 

Hoe is de stand van zaken inzake de opbrengsten voor "levend geld" in 2022? 
In de begroting voor 2022 staan bedragen genoemd, die we als gemeente samen  
moeten opbrengen, althans: we hopen dat te halen. De situatie tot en met de maand 
november is als volgt: 

 
Uit bovenstaande cijfers blijkt, dat de beide laatste doelen zijn gehaald, waarvoor 
onze hartelijke dank. En wanneer iedereen in december tijdig de vrijwillige bijdrage 
heeft betaald, dan moet het eerste doel ook gehaald zijn. Als College van 
Kerkrentmeesters zijn we u allen hiervoor erg dankbaar en we hopen oprecht dat 
het in het nieuwe jaar 2023 weer zal slagen, maar dat lukt alleen met uw 
bereidwilligheid tot geven. 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Rients van Wieren, penningmeester 

begroot voor het hele jaar 2022 ontvangen t/m nov.
vrijwillige bijdragen 57.000,00€                         53.000,00€                         
collectes 2.500,00€                           2.660,00€                           
giften 1.000,00€                           983,00€                              
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Als ambulant predikant zal ik gedurende de 
vacaturetijd een tijdje met u en jullie optrekken en 
langs deze weg wil ik mijzelf aan u voorstellen. Mijn 
naam is Wouter van Wingerden, 42 jaar en ruim 15 jaar 
getrouwd met Ingrid. We zijn de trotse ouders van 2 dochters en 
2 zoons. We wonen in Stedum en daar ben ik sinds acht jaar 
predikant van de Hervormde gemeente Stedum-Lellens-
Wittewierum en Ten Post. 
 

Het geloof heb ik met de spreekwoordelijke paplepel meegekregen, maar ik ben zelf 
altijd nieuwsgierig geweest naar wat de Bijbel, het evangelie te zeggen had. Vanuit 
die nieuwsgierigheid ben ik theologie gaan studeren om ook anderen te laten delen 
in de schatten van wijsheid, hoop en geloof die in de Bijbel te vinden zijn. Ik geloof 
dat de boodschap van het evangelie heilzaam is voor ieder mens en dat Jezus 
daarom de opdracht gaf aan zijn discipelen om wat Hij gezegd en gedaan had niet 
voor zichzelf te houden maar het wereldwijd te verkondigen. Vanuit die missie zie 
ik er naar uit om een tijdje met jullie op te lopen langs de levensweg en samen te 
ontdekken wat God ons te zeggen heeft. Praktisch zal dat vooral gebeuren in het 
pastoraat bij bijzondere omstandigheden, maar ook tijdens het voorgaan op zondag 
en op de Open Kring over Hoopvol Leven. Voor meer informatie over die Open 
Kring verwijs ik u naar het inlegvel met het aanbod voor Vorming en Toerusting 
van de komende maanden. 
 

In mijn vrije tijd geniet ik erg van het samen zijn met mijn gezin en er met hen op 
uit gaan, ook loop ik geregeld een rondje hard en mag ik graag bordspellen spelen 
met familie of vrienden. U bent nu wat meer over mij te weten gekomen, graag leer 
ik u en jullie in de komende tijd ook beter kennen. Ik ben te bereiken via email: 
ds.woutervanwingerden@gmail.com en telefonisch op: 06-081083129. 
 

Ik wil als afsluiting graag een couplet uit een gezang dat mij lief is meet u delen. 
Het zijn woorden waarin ik herken wat voor mij geloven is: je verwonderen over 
Gods liefde en genade en van daaruit leven. Het is een lied van Jan Wit en te vinden 
in het Nieuwe Liedboek als lied 838: 4 
 

Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 

Hartelijke groet en graag tot ziens, 
Ds. Wouter van Wingerden 
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Verslag kerkenraadsvergadering 19 december 2022. 

Voorzitter Gerrit opent de vergadering met gebed. We hebben een 
korte kerkenraadsvergadering, want na de pauze komt dominee Wim Beekman. Op 
9 december hebben wij, Rients, Paul, Gerrit en Dicky, een gesprek gehad met de 
voorzitter dominee Wim Beekman en Janny Brinkman van het Breed moderamen 
van de classis Fryslân i.v.m. het beroepingswerk m.b.t. een nieuwe predikant. We 
hebben toestemming gekregen om te mogen beginnen met het beroepingswerk. De 
profielschetsen zijn klaar en we kunnen nu bezig om een beroepingscommissie in 
het leven te roepen. Besloten is om 7 personen in deze commissie te laten 
plaatsnemen. We hebben ook besloten om het avondmaal voorlopig lopend te 
vieren. De dienstdoende predikant is niet verplicht om de avondmaalliturgie die in 
de kerk ligt te gebruiken. Ook wordt besloten dat we nieuwjaarsdag na de dienst 
koffiedrinken hebben in de kerk. De diaconie deelt mee dat men in januari 2023 de 
attenties bij de voedselbank bezorgt. Daarna is het woord aan dominee Beekman. 
Hij legt uit dat het zijn taak is om met de kerkenraad in gesprek te gaan over het 
wel en wee van de gemeente. Vroeger heette dit kerkvisitatie. We hebben een mooi 
gesprek gehad en dat er natuurlijk ook zorgen zijn hoe we de vacatures in de 
kerkenraad weer kunnen opvullen en hoe de kerk, het kerkleven er over 5-10 jaar 
uit gaat zien. Wij zijn dankbaar voor al de vrijwilligers die om ons heen staan. En 
ook voelen wij als kerkenraad een warme verbondenheid met elkaar. Dominee 
Beekman sluit de avond met gebed. 
 

Dicky Houtstra de Vries (scriba) 
 
 
 
 
 

Beste lezers, 
  

Zoals u inmiddels kunt weten is het binnenkort voorbij met de 
acceptgirokaart. Dit heeft voor ons ook gevolgen. We zijn bezig 

met de aanvraag voor een QR code maar door diverse 
omstandigheden is het nog niet voor elkaar. Daarom deze vraag: 
Wilt u deze maand het gevraagde bedrag van minimaal € 10,00 

overmaken op onze bankrekening: 
  

NL37RABO0343365324 
  

Heel hartelijk dank namens de redactie. 
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Zondag 15 januari 

Collecte Protestantse Kerk, Ondersteuning gemeenten 
 

Goed toegerust aan de slag 
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig 
als betaald. Hun werk vindt plaats op allerlei terreinen: van pastoraat tot 
missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Het 
is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn 
toegerust. De Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd 
trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals hun kennis en 
vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen. U kunt uw 
bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp 
IBAN:NL86RABO038.83.39.462 Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster 
 
Zondag 22 januari 

Collecte Protestantse kerk, Missionair Werk 
 

Een kerk van betekenis 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het 
tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de 
samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun 
diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van 
de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen 
delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in 
hun omgeving. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp 
IBAN:NL86RABO038.83.39.462 Meer lezen, kerkinactie.nl/collecterooster 
 
Zondag 29 januari 

Collecte Protestantse Kerk, Kinderen en jongeren 
 

Nederland speelt Sirkelslag 
Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw 
strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag 
staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen 
manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie 
kans om hen betrokken te houden. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar 
Diaconie PG Claercamp IBAN:NL86RABO038.83.39.462 Meer lezen 
kerkinactie.nl/collecterooster 
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We zijn de drempel van het nieuwe jaar overgestapt: 2023 ligt voor 
ons, wat zal het brengen? Voor de eerste drie maanden van het 

nieuwe jaar hebben we een planning voor de toerustingsactiviteiten gemaakt welke 
u kunt bekijken op het inlegvel dat bij de Onderweg gevoegd is. Hopelijk zit er wat 
voor u, voor jou bij. 
 

2023 zal ook het jaar zijn waarin we op zoek gaan naar een nieuwe predikant. 
 

Er is druk gewerkt aan een profielschets van zowel de gemeente als de nieuw te 
beroepen predikant. Op de gemeente avond in november dachten we met elkaar na 
over waar we staan als gemeente en waar we over 5 tot 10 jaar willen staan. Wat 
hebben we daarvoor nodig? Dat zijn vragen die er uiteindelijk toe leidden dat we 
karaktereigenschappen noemden die een nieuwe predikant zou moeten hebben. 
Ook konden we zo accenten leggen bij de werkzaamheden die een nieuwe predikant 
zal gaan vervullen. Op deze manier hebben we handvatten gekregen om de 
profielschetsen vorm te geven. We hopen dat de beroepingscommissie op korte 
termijn voltallig zal zijn, zodat zij hun werkzaamheden kunnen starten. 
 

Tot slot nog een woord van welkom aan ambulant predikant Wouter van 
Wingerden uit Stedum, die per 9 januari in onze gemeente begint. We zijn blij dat 
hij ons komt ondersteunen in het pastoraat en in de toerustingsactiviteiten, zo lang 
de gemeente vacant is. Daarnaast zullen we hem met regelmaat zien voorgaan in de 
zondagse erediensten. We wensen hem een goede tijd in ons midden! 
 

Voor het nieuwe jaar vragen wij Gods zegen en hopen we ieder op onze eigen 
manier en op onze eigen plek tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen. 
Wia Marinus 
 

Verjaardagen 

In de eerste maand van dit jaar gaan onze felicitaties naar: 
04 jan  65 jaar  mevr. T. Sikma- Puite  Eysingawei 15 
05 jan  67 jaar  dhr. A. Sikma Eysingawei 15 
06 jan  65 dhr.  C. Burmania  Eysingawei 5 
07 jan  66 jaar  mevr. G. Holtrop- de Jong Galgeheech 13 
12 jan  67 jaar  dhr. E. Korporaal Rjochthusstrjitte 25 
20 jan  70 jaar  dhr. Tj. Braaksma  Camstrastrjitte 2 
20 jan  75 jaar  dhr. J. Boskma   Tjaerdawei 48 
21 jan  77 jaar  mevr. G.v.d. Veen      Frenkelstrjitte 29 
21 jan  76 jaar  mevr. J.de Boer- Dongstra  Tjaerdawei 1 
25 jan  68 jaar  mevr. J. Braaksma   Skoallestrjitte 2 
26 jan  85 jaar  mevr. G. Viering- Stellema  Camstrastrjitte 32 
27 jan  94 jaar  mevr. A. v.d. Meer- de Vries Nij Tjaerda 102, Damwâld 
31 jan  74 jaar  dhr. R.v. Dijk     Burmaniastrjitte 5  
 

Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag! 



 

 

 

 

 


