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De kleur van de waarheid 

Een wijze leermeester ging eens met zeven leerlingen een ochtendwandeling 
maken, terwijl de dauw nog over het land lag. Na enige tijd brak de zon door en de 
dauwdruppels schitterden dat het een lieve lust was! 
Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden. Hij schaarde zijn 
leerlingen zodanig rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen 
welke kleur de druppel had. 
 

“Rood,” zei de eerste. 
“Oranje,” zei de tweede. 
“Geel,” zei de derde. 
“Groen,” zei de vierde. 
“Blauw,” zei de vijfde. 
“Paars,” zei de zesde. 
“Violet,” zei de zevende. 

 

Ze stonden verbaasd over de verschillen en omdat ze allemaal zeker waren van de 
kleur die de druppel had, ontstond er bijna ruzie. Toen liet de oude meester hen 
enige keren van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat, 
ondanks de verschillen in hun waarneming, ze toch allemaal de waarheid hadden 
gesproken. 
Nadat zo enige tijd verstreken was, liet de oude meester hen weer hun 
oorspronkelijke plek innemen. Maar omdat intussen de zon gedraaid was, kaatsten 
er weer heel andere kleuren terug vanaf de grote dauwdruppel. En de meester 
sprak: 
“Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats en de tijd die je in het leven 
inneemt, zoals je daarnet een deel van het licht hebt gezien en dat voor de waarheid 
aanzag… 
Laat jouw medemensen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen 
plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. Jullie hebben allemaal 
waarheden nodig, want alle tezamen vormen zij het werkelijke spectrum als geheel; 
de volle waarheid… 
Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is slechts het dulden van andermans 
mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Zolang je zelf nog niet het 
volle licht kunt zien, heb je je medemens als medeleerling nodig om de volle 
waarheid te leren kennen.”
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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 APRIL-nr graag uiterlijk 22 MRT 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 

 

5 MAART 9.30  WIA MARINUS 
WERELDGEBEDSDAG COLLECTEN: 1. WERELDGEBEDSDAG 
 
8 MAART 19.30  DS. T. SIMONIDES 
BIDDAG  COLLECTEN: 1. VOEDSELBANK 

 
12 MAART 19.00  DS. G. RINSMA | IN MFC DE BEIJER 
JEUGDDIENST TOP 2000 TSJINST COLLECTEN: 1. JEUGDWERK 
 
19 MAART 9.30  COMMISSIE EREDIENST 
TAIZEVIERING COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 

 
26 MAART 11.00  DS. W. VELTMAN 
FRYSKE TSJINST COLLECTEN: 1. WERELDDIACONAAT 2. KERK 
 
2 APRIL 9.30  MEVR. GEESKE BIES 
FRYSKE TSJINST COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 3. JONG PROTESTANT 
 
 
NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 2 APRIL 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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Terugblik groot huisbezoek 

In januari en februari zijn we drie keer met steeds weer een andere 
groep samengekomen in verschillende huiskamers voor groot huisbezoek. Het 
jaarthema van de protestantse kerk is ´Aan tafel´ en we spraken met elkaar over dit 
thema aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24. Het is 
verrassend om te zien dat hetzelfde voorbereidingsmateriaal toch steeds weer heel 
verschillende gesprekken oplevert. We herkennen onszelf wel in de 
Emmaüsgangers en vroegen ons af of wij Jezus zouden herkennen als hij naast ons 
zou komen lopen. Leerzaam en inspirerend was het om te zien hoe Jezus open 
vragen stelt en zonder vooringenomenheid het gesprek aangaat.  De stelling ‘Aan de 
tafel in onze gemeente is er plek voor iedereen’ leek op het eerste gezicht 
gemakkelijk, maar misschien is de wens vooral de vader van de gedachte dat er 
‘natuurlijk’ plaats is voor iedereen. Een aantal praktijkvoorbeelden maakte dat we 
daar toch wat dieper over na gingen denken. De conclusie was dat we graag gastvrij 
willen zijn maar soms iets minder ruimdenkend zijn dan we dachten. Alert zijn met 
z’n allen of we echt open staan voor iedereen is belangrijk. Al met al waren het 
goede avonden die we zeker volgend jaar ook weer aan hopen te bieden. Zo zei één 
van de deelnemers: “Hoe vaak praat je een avond zo met elkaar door over het 
geloof. Dat komt er zo vaak niet van en het is mooi dat dat vanavond wel kon.” Daar 
sluit ik mij van harte bij aan! 
Wia Marinus 
 

5 maart a.s.: Aandacht voor de wereldgebedsdag in de ochtenddienst 

De Wereldgebedsdag is een internationaal oecumenisch christelijk lekeninitiatief 
en wordt jaarlijks gevierd in meer dan 170 landen op de eerste vrijdag in maart. De 
beweging heeft tot doel vrouwen van verschillende rassen, culturen en tradities 
samen te brengen in een jaarlijkse gemeenschappelijke gebedsdag. Ook worden 
onderling begrip en actie gedurende het hele jaar gestimuleerd. 
In onze gemeente kiezen we ervoor om op de zondag volgend op de eerste vrijdag in 
maart samen in de ochtenddienst de orde van dienst te volgen die elk jaar weer 
door een groep vrouwen uit een steeds wisselend land wordt voorbereid. Dit jaar 
zijn het vrouwen uit Taiwan die gekozen hebben voor de bijbeltekst uit Efeziërs 1 
vers 15: ‘Ik heb gehoord van jullie geloof’. 
Uit het liturgie-boekje halen we een aantal zinnen aan die mooi weergeven waar het 
om draait tijdens wereldgebedsdag: 
‘In de ogen van God zijn we geen snippers confetti, die door de wind in alle 
richtingen worden weggeblazen, maar zijn we onvervangbare stukjes van een 
puzzel. Ondanks onze verschillen in afkomst en cultuur komen we tot een eenheid 
in Christus.’ 
U/jij wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de dienst om half 10 
begint in de Alexanderkerk op 5 maart. Hoewel wereldgebedsdag van oorsprong 
het accent legt bij vrouwen vieren we deze dienst graag met iedereen. Weet u 
welkom! 
De voorbereidingsgroep 
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Mutaties 

Verhuisd 
Grietje Ytsma, v/h van Aylvawei 14, is verhuisd naar Ferwert. Grietje, alle goeds 
toegewenst in Ferwert! 
Wiebe Talman is teruggekomen uit Dokkum en woont weer op het adres: de 
Fintsjes 17. Welkom terug, Wiebe! 
Wouter van der Woude is verhuisd van Rjochthûsstrjitte 17 naar Rjochthûsstrjitte 
13. Succes op je nieuwe adres! 
 

Verantwoording collecten en giften januari 2023 

 
 

Naast bovenstaande collectebedragen kreeg de Diaconie over de maand januari aan 
giften voor diaconaal werk € 201,00 en aan giften voor Zendingswerk € 137,00 
binnen. Als Kerk mochten we een bedrag van € 166,00 tegemoet zien. 
We zijn alle gevers en geefsters daar uitermate dankbaar voor. Maar mocht u op de  
een of andere wijze niet in de collecteschaal kunnen bijdragen en toch iets willen  
geven, dan kan dat door een bedrag over te maken op één van de bankrekening- 
num mers, zoals die staan op pagina 2 van deze Onderweg. Alvast onze dank! 
Namens de Diaconie en de Kerk, 
Harmina Burmania en Rients van Wieren, penningmeesters. 
 
vervolg | MEDITATIE 

Soms stuit je op verhalen die raken. Dit is zo´n verhaal. Het doet me ook denken 
aan een overdenking die ik jaren geleden hoorde toen ik te gast was in een 
kerkelijke gemeente in Duitsland. De woorden uit die overdenking, die ik nog altijd 
met me meeneem in mijn werk en in mijn leven klinken zo: ‘houd er altijd rekening 
mee dat iemand anders een kant van God kan hebben gezien die jij nog niet hebt 
leren kennen’. Als je die woorden mee laat tellen, elke keer als je met iemand in 
gesprek bent over het geloof, dan opent dat vele mogelijkheden voor echte 
ontmoeting. 

Datum: Kerk: Totaal Diaconie: Totaal Diversen: Totaal Tot.gen.
tsjerkjes Kerk Diaconie 39,35€     39,35€    

31-12-23 Kerk 106,50€   Diaconie 106,50€  
1-01-23 Kerk 25,50€     Diaconie 29,50€     55,00€    
8-01-23 Kerk 54,10€     Diaconie 81,75€     135,85€  

15-01-23 Kerk 38,50€     Diaconie 43,50€     82,00€    
22-01-23 Kerk 46,80€     Diaconie 50,80€     Miss.werk 42,30€    139,90€  
29-01-23 Diaconie 187,90€   187,90€  

Totalen: 271,40€   -€        432,80€   -€             42,30€    746,50€  
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Roosters 

t/m 2 april 2023 

 

BEZORGEN SNEINSKRANTE 

04-03-2023 Donny en Klaasje de Vries 

11-03-2023 Eppie Braaksma 

19-03-2023 Leo de Jong 

25-03-2023 Fam. Joh. Wiersma 

01-04-2023 Sijmen en Durkje Sijtsma 

 

UITDELEN SNEINSKRANTE 

05-03-2023 Anna Biers 

12-03-2023 Hinke Haakma 

19-03-2023 Tsjikke Boersma 

26-03-2023 Pietie Colmer 

02-04-2023 Siebren Plat 

 

BLOEMEN BEZORGEN 

05-03-2023 Sia de Vries 

12-03-2023 Wiepie van der Veen 

19-03-2023 Klaas Houtstra 

26-03-2023 Maaike van der Meer 

02-04-2023 Aukje Marinus 

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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Groep 7 en 8 hebben meegedaan aan Y- Games. Tijdens deze 
avond strijden diverse clubs uit Friesland en daarbuiten tegen elkaar. 

Om 19:00 mochten we de 1e envelop openmaken en kregen we een kwartier de tijd 
om de opdracht te maken. Na dit kwartier volgde de volgende opdracht, dit ging 
door tot 21:00.  Zo was er een opdracht raadt het dialect/streektaal of maak een 
waardebon waar jij een klus aanbiedt aan iemand uit je omgeving. Nadat we de 
punten te hadden doorgebeld aan YMCA konden we wachten op de prijsuitreiking. 
Helaas geen prijs maar wel veel plezier. 
 
Jeugd 12 tot 16+ zijn aan het oefenen voor het regionale volleybaltoernooi op 
vrijdagavond 24 maart waar we gaan strijden tegen jeugd uit andere kerken in de 
buurt. Het mooie tijdens zulke toernooien is dat sport verbindt en zie je dat die ene 
bekende ook bij een kerk aangesloten is. 
 
Zondag 12 maart Jeugddienst! Tijd 19:00 met afloop een drankje in de 
bar van “De Beijer”. 
Het wordt een muzikale dienst met top 2000 muziek, Dominee Gerard Rinsma en 
band begeleiden deze dienst. Welkom! 
 
Vrijdagavond vanaf 17:00 komen we bij u langs voor de jaarlijkse 
broodactie! Met suiker en krentenbrood. 
 
Oppas dienst 

Soms is het tijdens een dienst nodig om oppas te hebben. 
We doen graag een oproep om zo een groep gemeenteleden te verzamelen die we 
kunnen benaderen voor oppas. 
Graag hoor ik van jullie! 
Sietske Meindertsma, Tjerkestrjitte 32,  K.meindertsma2@knid.nl of 0646494762 
 
Groet van het Jeugdwerk!
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Net als in andere jaren is eind januari van dit jaar in onze gemeente de 
actie Kerkbalans weer gehouden en de uitkomsten daarvan zijn door 
Jenne Houtstra, onze bijdragenadministrateur, verwerkt. Het voorlopige resultaat 
daarvan geeft aan, dat over de hele linie gerekend het totaal van de vrijwillige 
bijdragen voor 2023 t.o.v. de toezeggingen van vorig jaar ruim € 3.000 lager is. De 
toezeggingen van vorig jaar bedroegen totaal € 61.300,- en voor dit jaar komen we 
tot nu toe uit op een bedrag van € 57.953,-. 
 

De werkelijke inkomsten van vorig jaar bedroegen uiteindelijk € 59.195. De reden 
dat de werkelijke inkomsten lager zijn dan de toezeggingen heeft o.a. te maken met 
het volgende. 
 

Een aantal gemeenteleden is overleden, er zijn mensen verhuisd en een aantal heeft 
met de kerk een periodieke overeenkomst gesloten voor minimaal 5 jaar. In de 
bijdrage die zij hebben toegezegd wordt voor enkelen ook jaarlijks een deel 
verrekend met de collectemunten die zij in de loop van het jaar aanschaffen. En dit 
bedrag is vooraf niet exact bekend, vandaar dat de toezeggingen hoger zijn dan de 
werkelijke inkomsten. 
 

Ondanks dat de toezeggingen zijn gedaald toch een prachtig resultaat! 
 

Verder willen wij als college van kerkrentmeesters alle leden van onze gemeente 
van harte bedanken voor hun toezegging die zij dit jaar hebben gedaan! Wij kunnen 
daar als gemeente weer mee verder. 
 

College van Kerkrentmeesters. 
 
Taizéviering "Verheug je". 

Op zondag 19 maart is er weer een Taizéviering in de Alexanderkerk. Het is de 
"Laetera" zondag, de vierde lijdenszondag. We zijn op weg naar Pasen, Laetera 
betekent: "Verheug je", het thema van deze viering. Ieder is van harte welkom om 
dit mee te beleven. Veel Taizé liederen staan in het liedboek, het is dus handig om 
deze mee te nemen De dienst begint om 9.30 uur, na afloop is er koffie/thee met 
wat lekkers. Graag tot dan! 
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Afgelopen maandag 20 februari is de beroepingscommissie officieel 
van start gegaan. 
 

Onze consulent, ds. Otter, heeft aan de hand van de verstrekte informatie uitleg 
gegeven en de vragen uit de groep behandeld. Ook de komende tijd mogen we Ds. 
Otter, wanneer dit nodig blijkt, vragen om advies. We zijn hem dankbaar voor zijn 
hulp in deze. 
 

Ook als gemeente willen we de groep mensen, die zich inzetten voor dit werk, een 
goede tijd samen wensen en Gods zegen. 
 

Bij deze willen we alle gemeenteleden uitnodigen om namen van mogelijke 
kandidaat predikanten in te leveren via de mail naar gedevries@hetnet.nl of in een 
gesloten envelop door mijn voordeur. (Gerrit de Vries, Fliet 22A) Let op! De 
voordracht dient te voorzien te zijn van een duidelijke motivatie en met naam en 
adres van u/jou zelf er onder. 
 

De beroepingscommissie heeft als doel om na verloop van tijd een advies uit te 
brengen aan de kerkenraad/gemeente. 
 

Namens de kerkenraad en de beroepingscommissie, 
Gerrit de Vries 
 
Terugblik groot huisbezoek 

In januari en februari zijn we drie keer met steeds weer een andere groep 
samengekomen in verschillende huiskamers voor groot huisbezoek. Het jaarthema 
van de protestantse kerk is ´Aan tafel´ en we spraken met elkaar over dit thema 
aan de hand van het verhaal van de Emmaüsgangers uit Lucas 24. Het is 
verrassend om te zien dat hetzelfde voorbereidingsmateriaal toch steeds weer heel 
verschillende gesprekken oplevert. We herkennen onszelf wel in de 
Emmaüsgangers en vroegen ons af of wij Jezus zouden herkennen als hij naast ons 
zou komen lopen. Leerzaam en inspirerend was het om te zien hoe Jezus open 
vragen stelt en zonder vooringenomenheid het gesprek aangaat.  De stelling ‘Aan de 
tafel in onze gemeente is er plek voor iedereen’ leek op het eerste gezicht 
gemakkelijk, maar misschien is de wens vooral de vader van de gedachte dat er 
‘natuurlijk’ plaats is voor iedereen. Een aantal praktijkvoorbeelden maakte dat we 
daar toch wat dieper over na gingen denken. De conclusie was dat we graag gastvrij 
willen zijn maar soms iets minder ruimdenkend zijn dan we dachten. Alert zijn met 
z’n allen of we echt open staan voor iedereen is belangrijk. Al met al waren het 
goede avonden die we zeker volgend jaar ook weer aan hopen te bieden. Zo zei één 
van de deelnemers: “Hoe vaak praat je een avond zo met elkaar door over het 
geloof. Dat komt er zo vaak niet van en het is mooi dat dat vanavond wel kon.” Daar 
sluit ik mij van harte bij aan! 
Wia Marinus 
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Bij de collecten, van de diaconie 
Zondag 5 maart: collecte doel voor wereldgebedsdag 

 
Woensdag 8 maart: Biddagcollecte  

Biddag voor Gewas en Arbeid 
Op deze dag staan we stil bij onze afhankelijkheid van God. Daarnaast worden we 
ons bewust van het bidden om 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 en producten in te zamelen voor de Voedselbank Dantumadeel. U kunt iets 
van etenswaar/producten meebrengen naar de dienst en bij binnenkomst voor in 
de kerk in een doos leggen. De voorkeur gaat uit naar houdbare levensmiddelen 
zoals: koffie, thee, suiker, voedsel in blik, wasmiddel, schoonmaakproducten, 
verzorgingsproducten en luiers maat 1,2, en 3. . U kunt uw producten op 8 maart 
ook onder de overkapping leggen achter het huis van Harmina Burmania, 
Eijsingawei 5. De collecteopbrengst is deze avond ook bestemd voor de 
voedselbank. Een gift voor de voedselbank kunt u overmaken naar de diaconie ovv: 
voedselbank Dantumadeel, Diaconie PG Claercamp: IBAN: 
NL86RABO038.83.39.462. 
Alvast hartelijk dank, de diaconie. 
 
Zondag 12 maart: Collecte voor het jeugdwerk 

 
Zondag 19 maart: 40dagentijdcollecte Protestantse kerk 

Missionair Werk, Ontdekken in Kliederkerk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het 
voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn 
waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen 
ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen 
kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland 
ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop 
en liefde. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar: Diaconie PG 
Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462. 
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Zondag 26 maart:  

40dagentijdcollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 

Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer 
doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor 
jongeren uit India aangetrokken. 
 
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar 
werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast 
training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten. U 
kunt uw bijdrage ook overmaken naar: Diaconie PG 
Claercamp:IBAN:NL86RABO038.83.39.462. 
 
Kliederkerk 12 februari 

Op 12 februari j.l hadden we een prachtige kliederkerkviering in de Beijer met als 
thema ‘Jij hoort er bij!’. Ruim dertig kinderen en hun ouders gingen aan de slag 
met het lichaam naar aanleiding van Paulus die het over de gemeente van Christus 
heeft als over een lichaam: alle onderdelen zijn belangrijk en nodig. De hand kan 
immers niet zeggen tegen de voet: ik heb jou niet nodig. Dat de voet dat ook niet 
tegen de hand kan zeggen merkten we wel toen we een spelletje deden waarbij je 
voorwerpen moest verplaatsen zonder je handen te gebruiken. Dat valt echt niet 
mee! Op de foto’s een kleine impressie van een waardevolle, geslaagde ochtend! 
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op dit prikboerd 
kin ek jim / jo / dyn 

meidieling  
of oprop stean 

 
De redaksje 

fan Onderweg 

Avondgebeden 

in de 

40 dagentijd. 

 
In de Lijdenstijd is er in de 

Alexanderkerk tijd voor 
bezinning en 

voorbereiding op Pasen. 
 

De Commissie Eredienst 
nodigt een ieder van harte 

uit om deze korte 
bijeenkomsten van gebed 

en inkeer bij te wonen. 
Welkom en graag tot ziens 
op: 15, 22 en 29 maart om 

19.30 uur. 
Elkenien tige tank 
foar de blommen, 

kaarten, telefoantsjes 
en berichtsjes. 

 
It hat ús 60 jierrig 

houlikjubileum hiel 
bysûnder makke. 

Ek Soli Deo Gloria, 
dy’t ûnferwachte by 

ús op’e stoepe stiene, 
nochris tige tank 

 
Alle en Dirkje 

Raap-Posthumus 
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Werk maken van je inspiratie 

“Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit 
is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de 
opleiding Theologie & Levensbeschouwing. Werk maken van je inspiratie; dat is 
wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te 
Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op 
voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en 
levensbeschouwing eerste- en tweedegraad; en geestelijke verzorger. 
 

Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan 
de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met 
het oog op de beroepsuitoefening. 
 

Verschillende kerkgenootschappen erkennen de afgestudeerden van Windesheim 
als volwaardige professionals die kunnen werken als pastoraal kerkelijk werker, of 
als evangelisch of baptistenvoorganger. 
 

Als je geïnteresseerd bent, zie onze website of meld je aan voor een meeloopdag. 
Dat kan via de site van Windesheim: www.windesheim.nl 
 

Wees welkom, we zien je graag tegemoet! 
 
‘Theologie bood mij toekomstperspectief’ 
Guyana Zijl (31) leert uit boeken en van gesprekken met mensen in de marge. 
Theologie bleek de ideale studie voor haar: ‘Het bood me weer een 
toekomstperspectief.’ 
 
De hbo-opleiding Theologie op Windesheim in Zwolle heeft haar veel gebracht, 
vertelt ze: ‘Je krijgt veel ruimte om te reflecteren. Dat is voor mij een zegen 
geweest: ze lieten me echt met mezelf worstelen. Je onderzoekt wat je mensbeeld is, 
wat je godsbeeld is. En je leert dat anderen er soms heel anders in staan dan jij.’ 
Het was een veilige omgeving, blikt ze terug: ‘Je bent voor de docenten geen 
nummertje. Tijdens mijn zoektocht ben ik bijgestaan door echt heel bekwame 
mensen. Dat vond ik heerlijk: ze kenden mijn naam, ze wisten waar ik mee bezig 
was.’ Inmiddels studeert ze Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit. 
 
Als je geïnteresseerd bent, zie onze website voor meer informatie: 
www.windesheim.nl  
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Als deze ‘Onderweg’ bij u in de bus valt is de veertig dagen tijd alweer 
aangebroken. Veertig dagen voor Pasen nemen we de tijd om ons voor 
te bereiden op Pasen. Een tijd van inkeer, soberheid. Tenminste. dat wordt gezegd. 
In de kerk merken we dat doordat er in die periode geen ‘klein gloria’ wordt 
gezongen na het votum en groet. Ook grote, feestelijke diensten zijn in die periode 
niet gepast volgens de traditie. Wie vandaag de dag gelovig is en naar de kerk gaat 
heeft daar niet altijd evenveel mee. Sommige mensen vinden het fijn om bewust die 
veertig dagen tijd te beleven en bijvoorbeeld te vasten. Anderen hebben daar niet 
zoveel mee of kunnen daar niet mee uit de voeten. We hoeven daar ook geen 
oordeel aan te hangen. Zoals in het openingsstuk van deze Onderweg al beschreven 
staat is het goed dat ieder daarin in volle vrijheid zijn of haar eigen keuzes maakt. 
Wat mij aanspreekt is het feit dat er een bezinningsperiode voorafgaat aan het 
paasfeest, net zoals er een adventsperiode voorafgaat aan het kerstfeest.  Bezinning 
kan voor mij het best in de stilte en dat is dan ook de uitdaging om die stilte wat 
vaker te zoeken in de roerige wereld waarin wij leven. Tijd om stil te staan, om te 
lezen en te bidden en weer  opnieuw geraakt, geïnspireerd te worden. Daar verlang 
ik naar. Het mooie is dat er de komende maand ruim een week vakantie zit in mijn 
planning. Van 18 t/m 26 maart heb ik vakantie en in die periode zal ds. Van 
Wingerden bereikbaar zijn voor noodgevallen. Ik wens u en jullie allen, of je nu 
vakantie hebt of gewoon doorgaat met alles wat er gedaan moet worden, vrede en 
alle goeds in de veertig dagen tijd! 
 
Wia Marinus 
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Verjaardagen 

Deze maand gaan onze felicitaties naar: 
 

01 maart  91 jaar  mevr. G. Nawijn- de Groot Nij Tjaerda 63 Damwald 
03 maart  68 jaar  dhr. W. Holtrop  D. K. Boersmastrjitte 16 
04 maart  74 jaar  dhr. A. Bouma Burdaarderstrjitwei 2,    

Sijbrandahus 
08 maart  71 jaar  mevr. A. Marinus van Burmaniastrjitte 23 
09 maart  69 jaar  mevr. H. Geertsma- v.d. Berg Baron van Sytzamawei 21 
09 maart  75 jaar  dhr. Sj. Dijkstra Ype Poortingawei 21 
11 maart  67 jaar  dhr. J.v.d. Meer Baron van Sytzamawei 13 
12 maart  66 jaar  dhr. IJ.J. Huismans Tjaerdawei 23 
12 maart  65 jaar  mevr. T. Ros- Zijlstra van Burmaniastrjitte 7 
14 maart  67 jaar  dhr. B. Yntema Baron van Sytzamawei 17 
19 maart  77 jaar  dhr. P. Boers T.S. Siniawei 15 
22 maart  70 jaar  dhr. S. Plat Tjaerdawei 2 
24 maart  71 jaar  mevr. C. Braaksma- v.d. Hoek Camstrastrjitte 27 
25 maart  65 jaar  dhr. S. Fennema Boarkensloane 19 
29 maart  70 jaar  mevr. H. Zijlstra- de Vries Juckemawei 25 
 

 Namens alle lezers een gezegende dag gewenst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


