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Aanbidt God, elk moet Hem eren. 
 
Bekende woorden of niet? Als u ze herkent en weet waar ze staan mag u de 
volgende regel overslaan. Maar als u of jij geen idee hebt, dan wil ik u uitdagen om 
naar buiten te gaan en te zoeken waar ze staan. Hint: Op een passende plek in 
Rinsumageast zijn deze woorden te vinden. 
Die plek is niet de enige plek waar je deze woorden kunt vinden, in het Bijbelboek 
Psalmen staat de opdracht om God te eren ook. Vanaf kinds af aan heb ik die 
psalmen en liederen meegezongen, en ik heb er nooit vraagtekens bijgezet. Ik zou 
nooit bedacht hebben dat daar iets vreemds mee is, totdat ik een boekje van C.S. 
Lewis las. Hij was een Britse schrijver en heeft o.a. de Narniakronieken geschreven. 
Vanaf zijn puberteit was hij overtuigd atheïst, maar in zijn twintiger jaren werd hij 
christen. Hij zelf omschrijft die bekering als het resultaat van een lang proces 
waarbij hij uiteindelijk niet anders meer kon dan de conclusie trekken dat het 
verhaal van het Christendom waar was. In zijn boeken laat hij op verschillende 
manieren zien waarom het redelijk is om in God te geloven. Daarbij zet Lewis nooit 
zijn kritische bril af, integendeel! En gelukkig maar, want daardoor heeft wat hij 
schrijft vaak iets verfrissends, hij neemt niets voor zoete koek aan. Hij belicht zaken 
uit een andere hoek dan je verwacht. In zijn boekje over de Psalmen zit ook zo'n 
verrassend hoofdstuk en daarin heeft hij het over die herhaaldelijke oproep om God 
te eren en te aanbidden. 
 
Als nieuwbakken Christen heeft hij grote moeite met het zingen van lofliederen 
gehad. Hij vroeg zich af wat voor een God nu achter dat soort psalmen zat. "Een 
God die van mensen vraagt om Hem te eren, is die God niet een grote narcist? Als 
God zo tevreden is met zichzelf dat Hij wil dat anderen hem continu de lof 
toezingen, is God dan echt liefde? Mensen die zo doen zijn over het algemeen 
onuitstaanbare types, daar zouden we God toch niet mee willen vergelijken?." 
Lewis vond het maar vreemd, al die lofliederen en psalmen. En vooral vreemd dat 
niemand om hem heen daar moeite mee had. Blijkbaar zagen die mensen het 
anders dan hij zelf. Hij liet het er niet bij zitten en probeerde het te begrijpen zodat 
hij zelf ook mee zou kunnen zingen. De manier waarop hij dan uitlegt waarom die 
psalmen en de oproep om God te eren niet vreemd zijn heeft mij geholpen en 
hopelijk helpt het u ook. Helpt het om iets wat in de kerk zo vanzelfsprekend lijkt 
dieper te begrijpen en te zien hoe mooi en goed het is om de lofzang te zingen. 
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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 MAART-nr graag uiterlijk 22 FEB. inleveren
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VOOR DE KOMENDE MAAND 

 

5 FEBRUARI 9.30  WIA MARINUS 
SING-IN COLLECTEN: 1. KERK IN ACTIE 2. KERK 
 
12 FEBRUARI 9.30  DS. W. VAN WINGERDEN 
 COLLECTEN: 1. KERK IN ACTIE 2. KERK 

 
 10.00  KLIEDERKERK | IN MFC DE BEIJER 
  
 
19 FEBRUARI 9.30  WIA MARINUS 
 COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 

 
26 FEBRUARI 10.00  CELEBRATION TIME | IN MFC DE BEIJER 
M.M.V. DE BAND LIFENOTE COLLECTEN: 1. ZENDING 2. KERK 
 

 

 
NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 5 MAART 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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Op 3 januari, overleed Anneke Boersma (Tuskenmarren). Anneke was 
al lange tijd ziek. Maandag 9 januari was dankdienst voor haar leven 
in de Alexandertsjerke. We gedenken haar in het in memoriam 
verderop in deze Onderweg. 
 

Hermien Geertsma (Baron van Sytzamawei) werd geopereerd. Zij mocht gelukkig 
al snel weer naar huis maar het herstelproces kost de nodige tijd. Sterkte en 
beterschap toegewenst! 
Mevr. F.Feenstra- van Meekeren (Damwâld) bracht ruim een week in het 
ziekenhuis door. Het ziek zijn neemt veel van haar krachten en het is moeilijk om 
zo beperkt te zijn in doen en laten. Wij bidden haar moed en kracht toe. 
Mevr. M. Nawijn- de Groot, heeft de afgelopen periode de nodige tijd doorgebracht 
in het zorgpension en ziekenhuis. Ondanks de tegenslagen blijft ze positief gestemd 
en wij wensen haar Gods nabijheid toe. Haar nieuwe adres is: Damwâld, Nij 
Tjaerda 63. 
Ook alle zieken die niet bij name genoemd worden zijn in onze gedachten en 
gebeden, wij leven met hen mee! 
 
vervolg MEDITATIE 

Het eerste dat Lewis opmerkt is dat het de psalmdichters waren die anderen en 
zichzelf aanmoedigen om God te loven en niet God zelf. Maar het tweede is de 
belangrijkste: het is helemaal niet vreemd om God de lof te zingen, Hij is het 
waard! Een goed schilderij, een mooi muziekstuk die vragen erom geprezen te 
worden. Niet letterlijk, maar door wat ze zijn. Het gebeurd ook vaak: we geven 
applaus na een concert, we vertellen het aan vrienden en familie als we iets moois 
gezien hebben enz.. Op die manier vraagt God er ook om, niet als gebod, maar door 
wie Hij is. Als we zien dat God groot en machtig is, dat Hij ons het leven geeft, wie 
zou daar dan niet van gaan zingen. Het is dus niet vreemd om elkaar en onszelf 
steeds weer vertellen hoe goed en groot, hoe liefdevol God is. Dat is juist iets dat 
helemaal past. God is het waard en daarom zingen we de lofzang. Zingt u en jij 
mee? In de kerk of thuis. Met psalmen, gezangen, opwekking, liederen uit Taize, 
God is het waard en een mooi neveneffect is: het richt onze blik en gedachten op 
iets hogers dan onze eigen sores. 
 
Gaat dan in het huis des Heeren, aanbidt God, elk moet Hem eren! 
 
Ds. Wouter van Wingerden 
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Wij gedenken 
 

Anneke Boersma 

 

15 juni 1955 – 3 januari 2023 
 
´De Heare hoedet dyn gean en dyn kommen fan no ôf oant yn ivichheid’. Deze 
woorden stonden boven de rouwkaart van Anneke Boersma. Woorden uit psalm 
121, de psalm die haar beppe ooit aan haar voorlas toen ze het huis uit ging. Toen 
haar zus de psalm in de laatste dagen aan haar voorlas, zei ze: ‘Dit is it’. 
 
Anneke keek met een goed gevoel terug op haar leven. Haar familie, haar werk, de 
liefde en de zorg die ze kreeg van de mensen om haar heen, het plezier dat ze 
beleefde aan haar bloemen, de beesten, een stukje fietsen of autorijden: ze keek er 
tevreden op terug. Maar als je het leven zo de moeite waard vindt doet het zoveel 
pijn als je dat leven veel eerder moet loslaten dan je zelf had gewild. 
 
Anneke groeide op in een groot gezin op de boerderij aan de Eysingawei in 
Rinsumageast. Van de 10 kinderen was zij de op één na laatste die geboren werd. 
Anneke was een lieve meid die graag buiten speelde: touwtje springen, zingen in 
een koortje, spelletjes doen… die herinneringen kwamen boven. Ze ging naar de 
mavo in Damwoude en nadat ze haar diploma had behaald ging ze de opleiding in 
de psychiatrie doen in Zuidlaren. Haar echte passie vond ze bij Talma in 
Veenwouden; in dat werk voelde ze zich als een vis in het water. Met hart en ziel gaf 
ze alles wat ze in zich had. Anneke deelde graag uit, haar betrokkenheid was groot. 
Dat was niet alleen zo in haar werk. Ook in de familiesfeer was Anneke erg 
betrokken bij haar broers en zussen en hun gezinnen. Ze was creatief en attent en 
dat werd erg gewaardeerd. 
 
Haar zorgzaamheid bleek ook uit haar verlangen zelf invulling te geven aan de 
dankdienst voor haar leven. Ze koos o.a. voor het lied ‘Als alles duister is’. ‘Als alles 
duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit 
meer dooft’. Dat hebben haar broers, zusters, neven en nichten gedaan en dat 
zullen ze blijven doen. Anneke heeft op haar eigen wijze het licht van de liefde 
verspreid en allen die haar lief hebben zullen haar daar dankbaar om herinneren. 
Dat er troost en steun mag zijn voor allen die verdriet hebben van de mensen om 
hen heen. 
 
Wia Marinus 
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Roosters 

t/m 5 maart 2023 

 

BEZORGEN SNEINSKRANTE 

04-02-2023 Inge Vlaming 

11-02-2023 Tjitske Kooistra 

18-02-2023 Janke Korporaal-Torenstra 

25-02-2023 Arnold en Cindy Haarsma 

04-03-2023 Donny en Klaasje de Vries 

 

UITDELEN SNEINSKRANTE 

05-02-2023 Rients van Wieren 

12-02-2023 Jannie van Diggelen 

19-02-2023 Alie Posthumus 

26-02-2023 Eppie Braaksma 

05-03-2023 Anna Boers 

 

BLOEMEN BEZORGEN 

05-02-2023 Piet & Tettje van der Bij 

12-02-2023 Jenne Houtstra 

19-02-2023 Wieger Holtrop 

26-02-2023 Hennie van Dijk 

05-03-2023 Sia de Vries 

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


MEDEDELINGEN 

PAGINA 7 

Mutaties 

Verhuisd en overgeschreven naar de kerk van Dokkum: Manon 
Riemersma, zij woonde eerder op het adres Van Aylvawei 9. 
Verhuisd binnen het bestand van onze gemeente: 
mevrouw M. Nawijn - de Groot, v/h. Worp van der Geeststrjitte 5, nu Nij Tjaerda 
63 in Damwâld; Jacob Braaksma, v/h. Kûperspaad 2, nu op Spriens 1 in Raard; 
Roelof Vellema en Inge Roorda, v/h. Van Aylvawei 1, nu Tjaerdawei 10. 
We wensen jullie alle goeds op je nieuwe adres. 
 

Te Huur 

De woning Van Aylvawei 1 in Rinsumageast (de voormalige kosterswoning van 
de Gereformeerde kerk) staat sinds eind januari leeg. In de komende maand wordt 
er enig onderhoud aan de woning verricht, maar we hopen dat deze per 1 maart a.s. 
weer klaar is voor de verhuur. 
De maandelijkse huur van de woning bedraagt € 605,- (zeshonderd en vijf euro). 
Leden van de Protestantse Gemeente Claercamp, die belangstelling hebben voor 
het huren van deze ruime woning, kunnen dat tot en met 15 februari a.s. kenbaar 
maken bij de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, i.c. Jitze Kerkstra. 
Hij is bereikbaar op nummer 06 - 515 719 40 of per mail naar jb.kerkstra@knid.nl. 
Daarna zal z.s.m.w orden beslist, wie de woning krijgt toegewezen. 
Het College van Kerkrentmeesters. 
 

Verantwoording collecten en giften december 2022 

 
 

Daarnaast ontvingen we als Diaconie via de bank nog een bedrag van € 246,00 aan 
giften. De kerk kreeg op haar bankrekening een bedrag van € 51,00 aan giften 
bijgeschreven. We zijn alle gevers en geefsters daar heel erg dankbaar voor, want 
hierdoor kunnen wij ons werk voor en aan de kerk blijven doen! 
We hopen dat u dit geefgedrag in het jaar 2023 wilt blijven voortzetten. Vooral 
wanneer u niet (meer) naar de kerk komt maar toch een bedrag wilt geven, gebruik 
dan de bankrekeningnummers, zoals die staan op pagina 2 van deze Onderweg. 
Mogen we rekenen op uw medewerking? Alvast bedankt namens Diaconie en Kerk 
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters  

Datum: Kerk: Totaal Diaconie: Totaal Diversen: Totaal Tot.gen.
4-12-22 Kerk 56,70€   Diaconie 84,35€         141,05€           

11-12-22 Kerk -€       Diaconie 273,65€      273,65€           
18-12-22 Kerk 35,95€   Diaconie 35,55€         Jong Prot. 35,60€   107,10€           
24-12-22 Kerk -€       Diaconie 223,75€      223,75€           
25-12-22 Kerk -€       Diaconie 546,37€      546,37€           

Totalen: 92,65€   1.163,67€   35,60€   1.291,92€        
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Sing-in 

Op zondag 5 februari wordt er weer een Sing-in georganiseerd in de 
Alexanderkerk. In deze dienst krijgen kerkgangers de gelegenheid hun favoriete 
liederen aan te dragen uit het liedboek, it lieteboek of het rode boekje met 
kinderliederen. Joop van der Woude zal de orgelbegeleiding verzorgen en pastor 
Wia Marinus gaat voor in deze dienst. Zij staat stil bij het thema ‘Leven vanuit 
hoop’, een thema passend bij de tijd van 40 dagen na Kerst. We lezen daarover in 
Lucas 2 vanaf vers 22 als Jezus wordt opgedragen in de tempel. 
 

De aanvang van de dienst is 9.30 uur. Komt u ook? En neemt u naast uw Liedboek 
ook het Fryske Lieteboek mee? Na de dienst is er gelegenheid om in de kerk nog na 
te praten onder het genot van een kop koffie of thee. De Contactgroep heet u van 
harte welkom! 
 

Beroepingswerk, hoe staan we er voor…….. 

We zijn zeer verheugd dat we kunnen meedelen dat de beroepingscommissie 
compleet is. De volgende gemeenteleden hebben zich bereid gevonden voor deze 
commissie: Inge Roorda, Sietske Posthumus, Arnold Haarsma, Ynskje Roorda, 
Tamme Posthumus, Hanneke de Boer en Jan van der Meulen. 
Dank aan al deze mensen die zich de komende tijd hier voor willen inzetten. 
Op dinsdag 31 januari gaan we als moderamen, samen met onze consulent ds. 
Otter, de voorbereidingen doen om de beroepingscommissie toe te rusten en te 
installeren. Dit zal in de loop van februari plaatsvinden waarna de 
beroepingscommissie aan de slag kan. Zo hopen we binnen een niet al te lange tijd 
weer een predikant voor onze gemeente te hebben. 
Namens de kerkenraad, Gerrit de Vries 
 

Oproep 

Zoals u waarschijnlijk wel weet wordt het kerkhof rondom de Alexanderkerk 
verzorgd door een aantal vrijwilligers, waaronder Dicky Mellema. Hij doet dit al 
jaren lang, naar volle tevredenheid. Maar toch, vanwege zijn leeftijd heeft Dicky 
aan ons meegedeeld per 1 mei a.s. met dit werk te willen stoppen. We betreuren dit 
natuurlijk erg, maar kunnen het begrijpen. 
 

Een en ander betekent wel, dat we zijn plek graag weer vervuld zien door iemand, 
die daar zin in heeft. U hoeft dit niet alleen te doen, want er zijn nog twee mensen, 
die dit werk (graag) doen. Het betekent in de winterperiode wat minder werk, maar 
in de zomerperiode wat meer. En tegenover al dit werk staat een 
vrijwilligersvergoeding, die via de bank maandelijks wordt overgemaakt. 
 

Hebt u zin en tijd om uw handen uit de mouwen te steken, dan horen we dat graag. 
Een proeftijd is vanzelfsprekend ook mogelijk. Hebt u belangstelling, dan kunt U 
zich melden bij de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, en dat is Jitze 
Kerkstra, hij woont op de D. K. Boersmastrjitte 23 en heeft als telefoonnummer 06-
515 749 10. 
Het College van Kerkrentmeesters 
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Zondag 5 februari 
Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat – Pakistan 

Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp 
plaatsvond. Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in 
te zamelen. Met de collecte van vandaag doen we iets terug voor mensen in 
Pakistan die onze hulp nodig hebben. We collecteren voor een project van Kerk in 
Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters, geholpen worden met een 
vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te zetten. Ook helpt 
Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich voor te 
bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet 
alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met 
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer 
onderling begrip ontstaat. Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde 
om mobieltjes te repareren. Ook kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats 
te starten. Zij is nu de eerste vrouw in Pakistan met een reparatielab voor mobiele 
telefoons. Met uw bijdrage in de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie en 
geeft u jongeren in Pakistan de mogelijkheid om een toekomst op te bouwen. U 
kunt uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp 
IBAN:NL86RABO038.83.39.462 
 
Zondag 12 februari 
Collecte Kerk in Actie – Noodhulp en rampenpreventie 

Ethiopië - Noodhulp en rampenpreventie 
Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige 
droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken 
daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk 
boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe 
gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te 
zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere 
bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. U 
kunt uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp 
IBAN:NL86RABO038.83.39.462 
 
Zondag 26 februari 
40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Zending 

Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders 
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met 
kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze 
kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, 
staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert 
kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden 
getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. U kunt uw bijdrage 
ook overmaken naar Diaconie PG Claercamp IBAN:NL86RABO038.83.39.462 
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Eerst een korte terugblik op de kerstkuier. Het was geslaagd! 
Fijn ook de reacties die we kregen. De jeugd heeft op hun eigen 
manier vormgegeven aan het kerstverhaal. Wat is het dan mooi dat op de avond 
alles op zijn plek valt en we konden genieten van het samenzijn in ons dorp. 
Bedankt ieder die meegeholpen heeft op welke wijze dan ook. 
 
Nieuws vanuit het jeugdwerk; het seizoen is alweer halverwege. 
In januari zijn we bij regionale bijeenkomst geweest, georganiseerd door 
jeugdwerkgroep ymca waar verschillende omliggende dorpen bijeen komen om te 
horen naar elkaars bevindingen in het jeugdwerk. Fijn om contact te hebben met 
andere jeugdleiders. Zo kwamen we ook op ideeën om vaker samen activiteiten te 
doen. 
We hebben nog een paar keer dat we bijeenkomen. We organiseren nog de 
jeugddienst en treffen voorbereidingen om de broodactie soepel te laten verlopen.  
Dan volgt alweer het clubweekend of dagje uit. 
 
Wat kunnen we verwachten de komende tijd. 
 

Vrijdagavond 3 februari gaat groep 7 en 8 digitaal een spelletjes strijd aan met 
kerkelijke clubs om ons heen. Dit is een leuke manier om kennis te maken met 
andere jeugd die ook kerkelijk betrokken zijn. 
 

Zondagavond 12 maart 19:00 Jeugddienst, deze dienst zal verzorgd worden 
door de top 2000 band onder leiding van Dominee Gerard Rinsma. Een muzikale 
dienst voor de jeugd, ouders en gemeenteleden. Leuke avond om ook uw eigen 
(klein)kinderen mee te nemen. 
 

Vrijdagavond 17 maart is het weer tijd om 
bij jullie langs te komen voor de 
jaarlijkse broodactie! 
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Verslag kerkenraadsvergadering 16 januari  

Gerrit heet ons allen welkom en in het bijzonder dominee van 
Wingerden. Een nieuw jaar, 2023, de eerste kerkenraadsvergadering. Gerrit opent 
de vergadering met een gebed, waarna Wia een stukje bezinning doet. Naar 
aanleiding van Marcus 6 vers 37 tot 53. Daarna vertelt dominee van Wingerden wat 
over zichzelf en zo maken wij kennis met hem. We hopen op een goede 
samenwerking met elkaar. Het preekrooster van 2023 is nu volledig ingevuld. 
Hannie Lap wordt per 1 maart de nieuwe preekvoorziener en neemt dus het stokje 
over van Dicky. Op woensdag 19 april wordt de gemeenteavond gehouden. De 
beroepingscommissie is compleet en goedgekeurd door de kerkenraad. De 
stuurgroep heeft er 6 nieuwe bezoekmedewerkers bij. Op 28 maart zal er een avond 
zijn voor al de bezoekmedewerkers. Op zaterdag 1 april is er een klassiek concert in 
de Alexanderkerk. Er is groot onderhoud nodig in/aan de Alexanderkerk. De 
pastorie, hier is ook onderhoud nodig en de oude kosterwoning (van Aylvaweg) 
ook. Deze zal weer verhuurd worden. We praten nog even over de kou in de kerk. 
Misschien moeten we toch enkele diensten naar het MFC verplaatsen. De 
ouderenochtend was weer goed bezet en was een mooi samenzijn met elkaar en er 
waren 20 kleuters op bezoek bij de ouderen. Prachtig. Het groothuisbezoek gaat 
van start. We starten in februari weer met het zoeken naar nieuwe ambtsdragers. 
Jitze Kerkstra, Jelle Terpstra, Siebe Fennema en Jacob Braaksma hun termijn zit 
erop per 1 juli 2023. Ons streven is: 3 kerkrentmeesters, 3 diakenen en 1 
jeugdouderling. We mogen weer namen voordragen en inleveren bij de scriba. We 
evalueren de bijzondere diensten van december zoals de krystkuier, 
kerstnachtdienst en de kerstzangdienst en de Thaizéviering. Het was een mooi 
geheel en dat er zoveel mensen aanwezig waren en de diensten verzorgden deed 
ons goed. Dominee van Wingerden sluit de avond met een dankgebed en Gerrit 
wenst ons welthuis. 
 
Scriba Dicky Houtstra de Vries 
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op dit prikboerd 
kin ek jim / jo / dyn 

meidieling  
of oprop stean 

 
De redaksje 

fan Onderweg 

Lieve Geastmers, 
 

Ik wil jullie heel erg 
bedanken voor alle kaarten, 
telefoontjes en bezoekjes, na 
mijn hals-over-kop vertrek 

uit Rinsumageast, na daar 33 
jaar te hebben gewoond. 

 

Het is wel erg wennen in Nij 
Tjaerda, na zoveel jaren lief 
en leed te hebben gedeeld in 

Rinsumageast. 
 

Ik mis jullie erg. Het ga jullie 
goed. Ik wens jullie Gods 

zegen toe in dit nieuwe jaar. 
 

Een hartelijke groet van 
Greet Nawijn - de Groot, 

Nij Tjaerda 63, Damwâld. 
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Op 10 januari was er weer de maandelijkse koffieochtend voor 
ouderen. Elke maand in het winterseizoen is dat vaste prik en hebben 

we naast koffie en wat lekkers een leuk programma met een heerlijke warme 
maaltijd als besluit. Deze ochtend hadden we de oudste kleuters van de basisschool 
op bezoek. Er waren 20 kleuters en ook 20 ouderen dus dat liet zich mooi verdelen 
in groepjes van 2 volwassenen en 2 kleuters. Die groepjes gingen een 
spelencircuitje bij langs en het was prachtig om te zien met hoeveel overgave er 
plezier werd gemaakt. Of het nu een toren bouwen van suikerklontjes betrof of 
koekhappen, ballonnen in de lucht houden of een voelspel: iedereen vermaakte zich 
kostelijk. Hierna werd er door de kleuters nog een cupcake versierd die mee naar 
huis mocht, de volwassenen speelden hierbij een ondersteunende rol. Als afsluiter 
was er nog een mooi voorleesverhaal en toen gingen de kleuters weer terug naar 
school. We kijken terug op een hele geslaagde ochtend die zeker voor herhaling 
vatbaar is. 
 

Thea, Ynskje, Sia, Lolkje en Wia 
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Op zondag 22 januari was het doopgedachtenis dienst. Vorig jaar zijn 
6 kinderen gedoopt in de Alexanderkerk en het is een goed gebruik 
om daar in januari van het jaar volgend op het jaar van de doop nog bij stil te staan. 
De ouders krijgen in die dienst het geboortesteentje van hun kind uitgereikt dat 
mee naar huis genomen mag worden. Voorafgaand aan de dienst hadden we een 
ontmoeting met de doopouders en het was goed om over het ouderschap en de 
geloofsopvoeding te praten met elkaar. In de dienst klonk o.a. het lied van Sela 
‘Meer dan een wonder’. Een stukje uit dat lied gaat als volgt: 
 

Door Hem bedacht. 
Door Hem gemaakt. 

Door Hem geliefd en aangeraakt 
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk. 

Je bent meer dan een wonder. 
 
Deze woorden spreken mij deze weken in het bijzonder aan. Op 13 januari werd 
onze tweede kleinzoon geboren. Met moeder en kind is alles goed en we zijn heel 
erg blij en dankbaar dat we dit met onze familie mogen beleven! 
 

Vrede en alle goeds, 
Wia Marinus 
 

Kliederkerk 12 februari 

Zondagochtend 12 februari hopen we weer kliederkerk te vieren met de kinderen 
van de basisschool, hun broertjes en zusjes en hun ouders, pake’s en beppe’s en wie 
er verder ook maar belangstelling heeft. Bij kliederkerk staat elke keer een 
bijbelverhaal of bijbeltekst centraal die we op creatieve wijze gaan verkennen. Deze 
keer gaat het over het over de groep die we vormen als kerkelijke gemeente; daar 
horen we allemaal bij! Paulus vergelijkt de mensen die samen de kerk vormen met 
een lichaam: een lichaam bestaat ook uit verschillende onderdelen die allemaal 
nodig zijn. De hand kan niet zeggen tegen de voet: ik heb jou niet nodig. Als het 
lichaam alleen oog of oor zou zijn zou het niet goed 
komen. Dus hoe belangrijk of onbelangrijk een 
lichaamsdeel ook lijkt: we kunnen niks missen en zo 
kunnen we in de kerk elkaar ook niet missen. Benieuwd 
naar hoe we dat gaan beleven? Kom dan ook op 12 
februari naar de Beijer. We beginnen om 10 uur en sluiten 
altijd af met koffie/thee/ranja en wat lekkers. De kinderen 
krijgen via school nog een uitnodiging. Graag tot ziens! 



TENSLOTTE 

 

Verjaardagen 

In deze maand gaan de felicitaties naar: 
 

01 febr.  76 jaar  mevr. T. van der Bij- Torensma de Fintsjes 6 
01 febr.  86 jaar  mevr. G. Kuipers- Talma Talma, Juliusstr.44 Feanwâlden 
02 febr.  69 jaar  mevr. N. de Boer- Huisman Burdaarderstrjitwei 14 

Sibrandahus 
04 febr.  73 jaar  mevr. T. Hiemstra- Wiegersma Tjaerdawei 46 
06 febr.  73 jaar  mevr. H. van Dijk- Thomas v. Burmaniastrjitte 5 
13 febr.  74 jaar  dhr. J. Wiersma Talma, Juliusstr.44 Feanwâlden 
14 febr.  77 jaar  mevr. Y. Zwanenburg- Admiraal v. Burmaniastrjitte 17 
15 febr.  80 jaar mevr. E. Verkerk T.S. Siniawei 35 
15 febr.  76 jaar  dhr. J. de Graaf  Tsjerkestrjitte 22 
20 febr. 73 jaar  dhr. R. Falkena Hearwei 36a Damwâld 
21 febr.  74 jaar  mevr. T.van Breeden- v.d. Veen Tsjerkestrjitte 20 
22 febr.  71 jaar  mevr. F.Feenstra- v. Meekeren Conradi-Veenlandstr 3 

Damwâld 
22 febr.  73 jaar dhr. H.van der Meulen Master Frenkelstrjitte 9 
23 febr.  75 jaar  dhr. J. Zuidema Skoallestrjitte 18 
28 febr.  70 jaar  mevr. M. Wiersma- v.d. Galien  Klaarkampsterwei 4 
 

Namens alle lezers wensen we u een gezegende dag! 
 

Jubilea 

Onze gelukwensen gaan naar dhr. en mevr. Alle en Dirkje Raap- Posthumus, van 
Aylvawei 20. Ze mochten 22 januari samen met hun familie hun 60 jarig huwelijk 
vieren. Het hele dorp is er getuige van geweest d.m.v. de grote foto voor hun huis. 
Ook gaan onze gelukwensen naar dhr. en mevr. Jaap en Geertsje Kuipers- Talma, 
van Burmaniastrjitte 20. Ook voor hen is het 60 jaar geleden dat ze elkaar het ja-
woord gaven op 1 februari 1963. 
Beide bruidsparen hartelijk gefeliciteerd namens alle lezers met de wens dat jullie 
nog meerdere jaren voor elkaar gespaard mogen blijven. 
 

 

 

 

 

Beste lezers, 
  

We hebben al verscheidenen bijdrages mogen ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor.  

 

Voor degenen die de jaarlijkse bijdrage nog niet hebben 
overgemaakt willen wij vragen of u het bedrag van 

minimaal € 10,- wilt overmaken op onze bankrekening: 
  

NL37RABO0343365324 
  

Heel hartelijk dank namens de redactie. 



 

 

 

 

 


