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Voorwoord

Jaren geleden volleybalde ik elke maandagavond met een groepje van
ongeveer 12 mannen. Geen competitie, gewoon even trainen en dan
zo snel mogelijk een wedstrijdje spelen.
Op een gegeven moment was er een nieuwe jongen, lenig en sterk,
die ook meespeelde. Hij zat bij mij in het team. Ergens in de wedstrijd
sprongen hij en ik naast elkaar omhoog om een aanval van de
tegenstander te blokken. Tijdens de sprong knalde hij met zijn elleboog
opzij naar omhoog, zodat ik een flinke tik onder tegen mijn kaak kreeg
en in mijn tong ‘beet’.
Waarom viel hij een medespeler aan?
Het bleek te komen doordat hij veel waterpolo gespeeld had en mij in
een reflex geraakt had zoals hij een tegenstander bij waterpolo
probeerde uit te schakelen die vlak naast hem ‘opdook’.
U zult begrijpen dat dat blokken van ons mislukte en de tegenstander
een punt maakte.
Een team wordt er niet sterker van als er twee sporten door elkaar
gehaald worden.
Ik dacht ineens aan die ervaring van jaren geleden, hoe onze
verdediging verzwakt werd omdat iemand ineens iets onverwachts
deed.
In de sportwereld zie je vaak dat er onderling bepaalde afspraken
gemaakt worden, om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Als
iedereen zich aan die afspraken houdt dan wordt de kans op een goed
resultaat beter. Eigenlijk doe je dan datgene waar je met elkaar goed in
bent. En natuurlijk is het resultaat ook beter als een volleyballer zo
goed mogelijk volleybalt en waterpoloërs zich aan de regels van het
waterpolo houden.
Dat is bij kerk en geloof eigenlijk ook zo. Ook daar hebben we te
maken met afspraken, met gewoontes enzovoort. Ook wij zijn als
gelovig kerkvolkje een soort van team met elkaar.
Maar het allerbelangrijkste is wel, waar gaat het vooral om, wat is de
kern van kerk zijn.
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Ik denk dat we in de kerk vooral goed zijn in geloven én daar handen
en voeten aan geven. Dat moeten we dan ook vooral blijven doen,
denk ik.
Vertrouwen op God, en Hem steeds beter leren kennen en naar de
mensen om ons heen vanuit dat geloof handelen.
Ate Klomp

Activiteitenagenda
30-04
12-05
16-05
21-05
21-05
25-05
28-05
30-05
04-06
26-06
09-07
11-09
17-09
16-10
27-11

Openluchtdienst bij de Groene Dorpsplaats
Lege flessenactie
Mannenavond
Inzameling voor voedselbank
Gezellige zondag Boyemaheerd
Hemelvaartsdag
Tentdienst
Thema-avond Tussengeneratie
Pinksteren
Kerkenraadsvergadering, na 20.00 uur toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden
Overstapdienst
Haken en kaartjes maken
Startzondag
Haken en kaartjes maken
Haken en kaartjes maken

Elke donderdag vanaf 10.00 uur Ontmoeten in dorpshuis ’t Kompas
Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Mutaties
Geboren:
15 maart 2017 Jans Koert Stokroos, zoon van Martijn Stokroos en
Joyce Huizinga
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Verjaardagen
04 mei 1934
02 juni 1932
04 juni 1935
07 juni 1932

W. Oost
A. Solle-de
Langen
G.(Gerrit) van der
Velde
F. HuistraHijlkema

Tentdienst
Op zondag 28 mei aanstaande verzorgt de commissie bijzondere
diensten 's middags om 14.00 uur een dienst in de feesttent als
afsluiting van de feestweek.
Het thema van deze dienst is hetzelfde als het thema van de
feestweek: Goed Fout.
In deze dienst zal de heer J.J. Hoefnagel uit Sneek voorgaan.
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door The Travelers uit
Grootegast.

Tussengeneratie
Thema-avond: “Balans in je leven”
Graag nodigen we je uit om op dinsdagavond 30 mei a.s. om 20.00
uur in de “Kandelaar” samen met ons na te denken over de balans in
ons leven. Heb je de balans in je leven al gevonden of ga je
balancerend door het leven en ben je op zoek naar houvast? God wil
ons graag houvast geven of ons leren hoe we dat kunnen doen.
Wanneer we Hem als richtpunt maken in ons leven, zoals een
ronddraaiende ballerina haar ogen op een vast punt gericht houdt, dan
kunnen we in evenwicht blijven. Omstandigheden wisselen en de
wereld lijkt voortdurend te veranderen. De enige manier om in
evenwicht te blijven, is door je blik op Jezus gericht te houden, want Hij
verandert nooit. Als je te lang naar je omstandigheden staart, word je
duizelig en verward. Kijk naar Jezus, dan zullen je voetstappen stevig
en vast zijn. Voel je welkom deze avond om dit samen te kunnen
delen!
Namens werkgroep “Verbinding” en Ate Klomp: Lolke van der Veen.
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Verslag diverse kerkenraadsvergaderingen
Uit de kerkenraadsvergadering (moderamen) van 6 maart 2017
Opening
De preses broeder L. Hoeksema heet allen hartelijk welkom, opent de
vergadering en gaat voor in gebed.
Notulen kerkenraadsvergadering 30 januari 2017
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en getekend.
Clusterverband V&T. Lolke van der Veen zal de plaats innemen van de
aftredende preses. Janny Poelman blijft namens de kerkenraad
afgevaardigde.
Ingekomen stukken
Een rouwkaart van Jetske de Jong-de Haan.
De overige stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
Ambtsdragerswisseling
De volgende gemeenteleden hebben zich beschikbaar gesteld en zijn
door de kerkenraad benoemd. Preses Siebrand Douma, ouderling
kerkrentmeester Jakob Jongsma, ouderling Siety Douma en diaken
Tinie Helmus. Zondag 12 en 19 maart wordt het afgekondigd,
bevestiging is 26 maart door ds. J.B. Hoornenborg. Diaken André
Schippers heeft zijn ambtsperiode met 1 jaar verlengd. De kerkenraad
is hem hiervoor bijzonder erkentelijk.
Belijdenis en doopaanvraag
Aanvraag tot het doen van openbare geloofsbelijdenis door Ronald van
der Heide. Doopaanvraag door Peter van der Heide en Wiesje
Bronsema voor hun zoon Gerrit Rogier en door Ronald van der Heide
en Anneke Drost voor hun dochter Dea Renske. Belijdenis- en
doopgesprek heeft plaatsgevonden met de wijkouderling, kerkelijk
werker en predikant. Anneke Drost is belijdend lid van de PG
Grootegast. De scriba heeft voornoemde gemeente in kennis gesteld.
Zij hadden geen enkel bezwaar en wensen ons een gezegende dienst.
De dienst zal zijn op 19 maart aanstaande, ’s middags om 14.00 uur in
de Kandelaar en worden geleid door ds. B. van der Boon en br. A.
Klomp.
Kerkrentmeesterlijke zaken
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De boekhouding van de kerk, over het jaar 2016, is gecontroleerd
door de broeders Hoekstra en Wiering, namens de kerkenraad. Als
onafhankelijke leden door Peter van der Heide en Ingrid de VriesVisser. Alles is in goede orde bevonden en de stukken zijn getekend.
De bevochtigingsregelaar ten behoeve van het orgel wordt
binnenkort geplaatst. Het apparaat moet worden aangesloten op
krachtstroom en heeft water nodig. Die voorzieningen moeten (extra)
worden aangebracht.
Bestrating voorplein. De preses heeft een gesprek gehad met Klaas
Nijenhuis en een tekening en offerte van hem ontvangen. Besloten
wordt dat het werk aan Nijenhuis gegund wordt. Hij brengt geen geld in
rekening voor het bestraten, maar wil wel graag hulp van vrijwilligers.
De preses zegt toe het zand te betalen. Blijft over een bedrag van plm.
€ 2000,= wat voor rekening van de kerk komt. De preses zal dit besluit
meedelen aan de voorzitter van de bouwcommissie Albert Notebomer
en hem tevens vertellen dat de commissie opgeheven kan worden
omdat alle zaken rond de renovatie van de Kandelaar afgerond zijn.
Vaststellen Beleidsplan 2017- 2022
Het Beleidsplan 2017-2022 heeft van 30 januari tot 27 februari ter
inzage gelegen. Er zijn geen reacties op gekomen zodat het nu kan
worden vastgesteld. Er zullen een aantal exemplaren worden besteld
en het zal op de website geplaatst worden.
Classis
Op 16 maart is classisvergadering Westerkwartier. De stukken zijn
naar de afgevaardigden gezonden.
De
antwoorden
op
de
10
kernvragen
bij
de
Kerkordewijzigingsvoorstellen Kerk 2025, deel 1 zijn ingevuld door het
moderamen en worden via mail voorgelegd aan de kerkenraad.
Mochten er geen reacties komen voor 14 maart aanstaande, dan
zullen ze worden doorgestuurd aan de classis.
Sluiting
Broeder Hoeksema sluit de vergadering met het Luthers avondgebed.
Op verzoek van de kerkenraad om het vergaderen tot een minimum te beperken, heeft
de kerkenraad besloten om het verslag van de kascontroleurs te notuleren in de
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moderamenvergadering voorafgaand aan de gemeentevergadering en vervolgens te
tekenen in de daarop volgende kerkenraadsvergadering
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uit de kerkenraadsvergadering van 27 maart 2017
Opening
De preses broeder L. Hoeksema heet allen hartelijk welkom, in het
bijzonder de nieuwe ambtsdragers en opent de vergadering met het
lezen van Johannes 6: 51-65: “Ik ben het levende brood”.
Vervolgens een meditatie, daarbij geïnspireerd door: “Hier is Mijn
hand”, leesrooster van Ds. A. Troost.
Waarom verheugen we ons midden in de lijdenstijd? Omdat Jezus’
dood, ons leven is. Dat moeten de Joden in Jeruzalem weten. Overal
klinkt het woord van de Heiland. Ik ben het brood des levens! Natuurlijk
hebben de Joden bij dit woord gedacht aan de woestijntijd. Manna
kwam uit de hemel, brood in de woestijn. Zo is nu Jezus neergedaald,
bij God vandaan. Hij is het nieuwe manna; Het brood des levens! Zij
die in de woestijn van het manna aten, zijn uiteindelijk toch een keer
gestorven. Maar zij, die dit brood eten, zullen leven tot in eeuwigheid!
En wat is dat brood dan precies?
Het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, voor het leven der wereld.
Jezus geeft zichzelf. Zoals het brood aan het Avondmaal gebroken en
uitgereikt wordt, aan allen die het willen ontvangen, zo is Zijn leven
uitgedeeld onder de mensen. Wereldwijd uitgestrooid. Over alle
grenzen in de wereld is het brood heengedragen. En overal klinkt de
proclamatie van Gods vergevende liefde. Middenin de lijdenstijd,
middenin de tijd van vasten, temidden van een onrustige wereld hoor
je een stem: “Ik ben Het brood des levens”. Niemand hoeft geestelijk
van honger om te komen. We hoeven niet bang te zijn het Hemels
Kanaän nooit te bereiken. Hier is brood. Het is de verzoening van al
onze zonden. Hier is Jezus onze Redder.
De preses gaat voor in gebed.
Mededelingen
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Zuster J. Tuinstra-Kooi moet het op medisch advies een poosje rustig
aan doen en dat betekent dat zij momenteel haar taak als diaken niet
kan uitvoeren.
Ondertekening verbindingsformulier door de nieuw bevestigde
ambtsdragers
De scriba leest het verbindingsformulier voor leden van de kerkenraad
van de Protestantse Gemeente te Lutjegast, waarna het ondertekend
wordt door de ouderlingen: broeder S. Douma (preses), broeder
J. Jongsma (ouderling kerkrentmeester), zuster S.F. Douma
(ouderling) en door zuster T. Helmus (diaken).
Verdeling wijken en overige taken
Verdeling wijken:
Zuster S.F. Douma zal werkzaam zijn in wijk 5 en zuster T. Helmus in
wijk 4.
Diaken Kerk in Actie:
De broeders De Wit en Schippers zullen dit op zich nemen.
Classis Westerkwartier:
Afgevaardigden zijn de preses, broeder Douma en ouderlingkerkrentmeester broeder Jongsma.
Broeder Klaver meldt dat broeder G. Vries als commissielid blijft in het
college van kerkrentmeesters, vanwege zijn kennis betreffende de
Torenkerk en kerkhof.
Wat verder ter tafel komt
Ontmoetingsavond kerkenraad/bezoekmedewerkers wordt gehouden
op 20 april 2017 en begint om 19.00 uur. Dicky Klaver-Veenstra is
uitgenodigd als spreekster. Zij zal vertellen over haar bedrijf
Zorgboerderij Boyemaheerd.
Siety Douma neemt afscheid als bezoekmedewerkster. In overleg met
wijkteam 1 heeft een herverdeling plaatsgevonden, zodat geen nieuwe
kandidaat gezocht hoeft te worden.
Uitje kerkenraad op 21 april aanstaande. Dit is georganiseerd door de
scheidende ambtsdragers. We gaan naar Ot en Sien in
Surhuisterveen, volledig arrangement inclusief buffet. Kosten zijn voor
eigen rekening.
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Hemelvaartsdag 25 mei. Tijdens het dorpsfeest wordt op
hemelvaartsdag de optocht gehouden. Er zijn geluiden die er op wijzen
dat de opstelling ’s ochtends samenvalt met de kerkdienst. De
broeders Douma en De Wit zullen hiernaar informeren. Noot scriba: Beide
broeders hebben een prettig overleg gehad met het organiserende team. De
kerkdienst was hen totaal ontschoten, de opstelling begint nu om 11.30 uur. Heel fijn
geregeld en dank aan de bereidwilligheid van de organisatie dorpsfeesten!

Tentdienst 28 mei. Deze dienst wordt georganiseerd door de
commissie bijzondere diensten en begint om 14.00 uur.
Bezoekrooster 2017. Hieronder een opsomming van de bezoeken die
zijn afgelegd, de overige zullen in de komende weken plaatsvinden
voor zover mogelijk.
Club 1 o.l.v. Regine en Gert van der Velde. Bezocht door broeder Van
der Heide. Een leuke club. Enthousiaste jongens en meisjes, soms wel
een beetje te wat rumoer betreft. Respect voor de leiding!
Club 2 o.l.v. Marije Solle en Bertine Douma. Zuster Eilander heeft de
club ten tijde van Sirkelslag bezocht. En groot succes, een goede
avond.
Kring rondom het Johannes evangelie. Bezocht door broeder Faber.
Een inspirerende leuke avond.
Kindernevendienst. Bezocht door zuster Poelman. Positief over de
manier waarop de leiding de kinderen het verhaal uit de Bijbel verteld
en het daarna concreet maakt door de kinderen een werkje te laten
knutselen. Heel mooi om mee te maken.
Kom in de Kring. Bezocht door zuster Van der Heide. Geweldig en
onder de indruk over de manier waarop de leidsters de kleintjes iets
proberen bij te brengen.
Afscheid scheidende ambtsdragers
De ambtsperiode van zuster Janneke Hoekstra-Martini en de broeders
Tjeerd Hoekstra, Gerk Vries en Foppe Wiering is klaar. Preses Luut
Hoeksema spreekt ieder persoonlijk toe met een woord van grote
waardering en dank voor het werk dat zij met liefde en overtuiging voor
de kerk hebben gedaan. Vervolgens spreekt de scriba de preses toe,
wiens ambtsperiode ook voltooid is. We nemen afscheid van een
uiterst bekwame preses. Een man met veel wijsheid en kennis. Een fijn
mens om mee samen te werken. Wij wensen allen veel goeds en Gods
onmisbare zegen.
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Bij gebrek aan een voorzittershamer wordt de Bijbel overgedragen aan
de nieuwe preses, broeder Siebrand Douma. Hij spreekt de wens uit
dat wij als kerkenraad op mogen trekken als een goed team en ons
daarbij gesteund en gesterkt weten door onze Hemelse Vader.
Censura Morum
Preses Douma vraagt of iemand bezwaar heeft om op Witte
Donderdag het Heilig Avondmaal te vieren. Niemand heeft bezwaar.
Hij wenst allen een gezegende viering.
Sluiting
Broeder Wijbenga eindigt met gebed, waarna de preses de
vergadering sluit.
J. Poelman-van de Brake (scriba)

Bijeenkomst bezoekmedewerkers en kerkenraad op 20 april 2017
Om 19.00 uur heet preses Siebrand Douma een groot aantal
bezoekmedewerkers en kerkenraadsleden welkom in een gezellig
ingerichte zaal met een mooie gedekte tafel.
Hij opent met het lezen van enkele verzen uit het verhaal van de
Emmaüsgangers. Zoals zij in die tijd zochten naar Jezus en twijfelden
aan zijn opstanding, zo zoeken sommigen van ons ook nu en twijfelen.
Maar zoals Jezus toen met de Emmaüsgangers opliep, zo loopt Hij nu
met ons mee. Daar hoeven wij niet aan te twijfelen, de Heer is waarlijk
opgestaan! De preses gaat voor in gebed.
Er is dit jaar één aftredende bezoekmedewerker, namelijk Siety
Douma. De preses bedankt haar hartelijk voor haar jarenlange inzet
als bezoekmedewerker. Fijn om haar als pastoraat ouderling in ons
midden te mogen houden. In wijk 1, waarin Siety werkzaam was, heeft
een herverdeling plaatsgevonden, daardoor is geen vacature ontstaan.
Voor het overige zijn er geen huishoudelijke zaken te melden. De
wijkteams hebben regelmatig overleg en de samenwerking is goed.
Inmiddels zijn alle gerechten voor de maaltijd gearriveerd en kan er
worden gegeten. De gerechten zijn gemaakt door Kees de Wit, Gesina
Broekema, Siety Douma en Janny Poelman. Een ieder laat het zich
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heerlijk smaken en er wordt gezellig gebabbeld. Na het toetje is het tijd
voor de gast van de avond, Dicky Klaver van zorgboerderij
Boyemaheerd. Zij laat zich vergezellen door haar dochter Alie. De
preses heet beide dames welkom en geeft hen het woord.
Dicky neemt ons mee naar de oorsprong van het idee. Waarom een
zorgboerderij? Nu, 10 jaar geleden werkte zij op een woonvorm van
Noorderbrug met cliënten met een niet aangeboren hersenletsel
(NAH). Het deed haar pijn dat er onvoldoende aandacht was voor
dagbesteding voor volwassenen met een beperking. Zij en haar man
hadden thuis de ruimte voor zoiets, de kinderen waren de deur uit, een
zorgboerderij zou te realiseren zijn en zo geschiedde. Voor het zover
was moest er veel geregeld en verbouwd worden. En denk aan alle
eisen rond wet- en regelgeving. In 2007 was het zover dat ze konden
starten met een volwaardig bedrijf onder de vlag van Noorderburg en
dat was ook het moment dat dochter Alie in het bedrijf kwam. Door alle
veranderingen in de zorg besloot Noorderbrug drie jaar geleden een
eind te maken de samenwerking, waarop Dicky en haar man besloten
om zelfstandig verder te gaan. Samen met een team van 7
medewerkers, 11 vrijwilligers en 3 stagiaires runnen zij nu een mooi
bedrijf met aan het hoofd zorgboerin Dicky en zorgboer Jan.
Zorgboerderij Boyemaheerd biedt dagbesteding aan de volgende
doelgroepen:
- Volwassenen met een lichamelijke beperking
- Deelnemers met niet aangeboren hersenletsel
- Ouderen met dementie
- Chronisch zieken
- Deelnemers met een psychiatrische achtergrond
Hun missie is een zinvolle dagbesteding te bieden aan mensen binnen
de mogelijkheden van hun kunnen. Ze dagen een deelnemer uit
nieuwe activiteiten te doen en proberen zijn/haar grenzen te verleggen.
Het geeft hun vreugde als de deelnemer een zinvolle dag heeft gehad.
Ze genieten van de verbetering en ontwikkeling van de deelnemers,
maar ontwikkelen zichzelf daardoor ook. Ze doen het met elkaar. Dicky
en haar team zoeken de deelnemers niet zelf uit. Cliënten worden
doorverwezen door bijvoorbeeld een zorgaanbieder, Team 290, GGZ
en komen binnen met een indicatie: WLZ (wet langdurige zorg), WMO
(wet maatschappelijke ondersteuning), PGB (persoonsgebonden
budget) of Zorg in natura.
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De visie van Dicky en haar team is: Mensen met een beperking maken
vanzelfsprekend deel uit van de samenleving. Zij willen hetzelfde als
mensen zonder beperking:
- Gewaardeerd worden om wie je bent
- Zeggenschap hebben over je leven
- Verbonden zijn met andere mensen
- Vrienden hebben
- Deel hebben aan wat er in je omgeving gebeurt
- Van betekenis zijn voor anderen
- Bijdragen aan de samenleving
En daarom:
- Gaan ze uit van het individu
- Komen ze tot bewuste keuzes
- Staan ze naast de deelnemer en eventueel zijn familie of
netwerk
- Zijn ze open in de communicatie naar de deelnemer en ieder
die daarbij betrokken is
- Zijn ze gericht op ontwikkeling, welzijn en welbevinden van de
deelnemer
- Bieden ze begeleiding en ondersteuning bij dagbesteding en
thuis
Zorgboerderij Boyemaheerd is van maandag tot en met vrijdag open.
Per dag komen er ongeveer 10 deelnemers. ’s Ochtends om 9.00 uur
worden de deelnemers gehaald met een bus van het bedrijf, waarop
vrijwilligers rijden. Na de start met een kop koffie en het bespreken van
de dag, wie wat gaat doen, wordt gestart met de activiteit. Dan volgt de
lunch en kan men eventueel rusten. Daarna weer activiteiten,
vervolgens koffie/thee, dagafsluiting en vervolgens worden de
deelnemers om 16.00 uur naar huis gebracht. Ook is er sinds enige tijd
een 3e dagdeel gestart (16.00 – 20.00 uur), een zogenaamd Eetcafé.
Deelnemers koken zelf en eten het gezamenlijk op. Er zijn binnen- en
buitenactiviteiten zoals koken of bakken, knutselen, naaien, onderhoud
erf, werken in de tuin of kas. Er is een houtwerkplaats waar o.a.
tuintafels, vogelhuisjes of hapjesplanken gemaakt worden. Ook kan
men dieren verzorgen zoals paard poetsen, konijnen voeren, kippen
voeren en eieren rapen. Al met al, voor iedere deelnemer wat wils. Het
streven is om samen aan het werk te zijn in een gezellige sfeer. Niet
de productie, maar de positieve beleving van de werkzaamheden staat
voorop.
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Sinds enige tijd heeft Zorgboerderij Boyemaheerd het
kwaliteitskeurmerk Landbouw en Zorg ontvangen en mogen zij zich
een “Erkend leerbedrijf” noemen.
Tot slot hebben Dicky en Alie nog een rebus die door de aanwezigen
mag worden opgelost en waar drie mooie prijsjes te winnen zijn die
door de deelnemers van de dagbesteding zijn gemaakt. De uitslag van
de rebus is de volgende slogan:
LAAT JOUW HELE LICHAAM BEWEGEN, DAAR WORDEN JOUW
HERSENEN VROLIJK VAN.
De preses bedankt Alie en Dicky voor hun boeiende presentatie en
wenst hen veel succes en geluk met hun prachtige bedrijf en
overhandigt hen een bloemetje.
Tot slot leest de preses de woorden van Gezang 130 vers 4:
God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis
Maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht
Zijn oordeel is genade
Zijn duisternis is licht
Janny Poelman-van de Brake (scriba)

Voedselbank Westerkwartier
Zondag 21 mei inzameling.
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed. Tussen
9.00 en 12.00 uur kunt u goederen inleveren. Thema voor mei:
“MELKPRODUCTEN”
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Koffiemelk
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Kindernevendienst
De afgelopen weken hebben wij met de kindernevendienst gewerkt
aan het project ‘het moment dat alles verandert’. Met de prachtige klok
(zakhorloge) hebben we met de kinderen afgeteld naar twaalf uur.
Iedere week een ander thema aftellend naar Pasen. Op zondag 16
april (paaszondag) was het zo ver, het moment was aangebroken.
Jezus is opgestaan, de nieuwe tijd begint.
We hebben het paasproject voor in de kerk afgesloten met mooie gele
(paas) ballonnen,
want het is een feest dat we mogen weten dat Jezus leeft!
We hopen dat we de mooie
klok in de toekomst nog een
keer kunnen gebruiken.
Klaas & Dinie Nijenhuis heel
erg bedankt voor het maken
van
de
klok!
De komende weken gaat de
kindernevendienst
verder
en gaan we het hebben
over het pinksterfeest dat er
bijna aankomt. Daarnaast
zijn de eerste voorbereidingen voor de overstapdienst ook al in volle
gang.
We
houden
u
op
de
hoogte.
Leiding Kindernevendienst

Diaconie
Collectebonnen
Zoals u wellicht weet geeft de PKN Kerk Lutjegast collectebonnen uit.
Deze bonnen zijn iedere zondag na de kerkdienst te verkrijgen bij de
dienstdoende diakenen.
U kunt ze achteraf betalen via de bankrekening van de kerk.
De volgende collectebonnen zijn verkrijgbaar:
 0,30 - vel van 20 stuks = € 6,00
 0,75 - vel van 20 stuks = € 15,00
 1,50 - vel van 20 stuks = € 30,00
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Gezellige zondag Boyemaheerd
Op 21 mei 2017 is er weer een gezellige zondag op de
Boyemaheerd.
Vanaf 11 uur brengen we de dag in gezelschap met elkaar door, onder
het genot van een bakje koffie met wat lekkers, een warme maaltijd,
een bakje thee enzovoort.
Er wordt gekletst, een spelletje gedaan en het is vooral gezellig.
Brengt u de zondag ook vaak alleen door en lijkt het u wat om ook te
komen? Dan bent u van harte welkom.
U kunt zich opgeven op telnr. 613646 (Dinie Faber) of op
telnr. 613087 (Dicky Klaver).
De kosten van de dag delen we met elkaar en komen op ongeveer
€ 5,00.
Lijkt het u leuk om een keer te koken of koffie en thee te
schenken? Dan kunt u zich ook bij bovenstaande dames opgeven!

Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?








Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn
Zr. M. Meijer, Het Hooge Heem, west kamer 313
Br. K. Oldenburger, Cursastraat 4, 9801 VD Zuidhorn
Zr. W. Oudman-Vonk, verzorgingshuis De Wierde, K003,
Burmannniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1,
9269 VS Feanwâlden
Zr. R.G. van der Velde-van der Es, Het Hooge Heem, west 1
Zr. D. van der Velde-van der Es, Zonnehuis Oostergast, kamer
4, Capellastraat 61, 9801 VC Zuidhorn
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Reserveren Kandelaar
Voor het reserveren van een van de zalen van de Kandelaar kan er
contact
worden
opgenomen
met
Jan
Stokroos,
e-mail:
janstokroos@ziggo.nl, tel. 0594-612001.
De zaalhuur voor de grote zaal van de Kandelaar bedraagt € 75,00
exclusief koffie en € 100,00 inclusief koffie.

Uitzendingen Radio Westerkwartier
30 apr

Protestantse Gemeente Marum/Noordwijk

Raadpleeg voor verdere uitzendingen internet:
http://www.radiowesterkwartier.com/programmas/kerkdiensten-info/
Uitzendingen kerkdiensten Radio Westerkwartier.
Zondag van 16.30 tot 18.00 uur.
Fm Kabel: 105,5 Mhz
Fm Ether: 105,3 Mhz

Kerkauto
Gemeenteleden die vervoer naar de kerk nodig hebben kunnen
gebruikmaken van de kerkauto.
Voor het aanvragen van de kerkauto dient u contact op te nemen met
de coördinator, Kees de Wit. Zijn telefoonnummer is 06-41315750.
Indien u door ziekte of anderszins verhinderd bent gelieve u dit
telefonisch door te geven aan Kees de Wit.

Roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster
30 apr
Kees de Wit
07 mei
Jakob Jongsma
14 mei
Piet Miedema
21 mei
Herman Smith
25 mei
Henk Pera
28 mei
Peter Klaver
04 juni
Lolke van der Veen
11 juni
Wim Broekema
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Oppasrooster
07 mei
Wiesje en Ilona B
14 mei
Yasmijn en Tjeerd
21 mei
Baukje en ….
28 mei
tentdienst
04 juni
Gerdine en Ilona Martini
11 juni
Ilona Bakker en Dinie
Organistenrooster
30 april
nvt (De Bazuin)
07 mei
Martin van der Velde
14 mei
Martin van der Velde
21 mei
Martin van der Velde
25 mei
Martin van der Velde
28 mei
J.D. Kiestra, Visvliet
04 juni
Mieneke Meijer
11 juni
Annekor Top, Grootegast
Beamerrooster
07 mei
Wim Broekema
14 mei
Diane Ruiter
21 mei
Siety Douma
04 juni
LammertJan Broekema
11 juni
Anneke Plantinga
Lectorenrooster
30 apr
Cie Bijz. Diensten
07 mei
Janny Poelman
14 mei
Dicky Klaver
21 mei
Jakob Jongsma
28 mei
Gesina Broekema
04 juni
Siety Douma
11 juni
Betty Schippers
Kosterrooster
07 mei
Jan Klaver
14 mei
Jakob Jongsma
21 mei
Ruurd Horenga
25 mei
Wim Broekema

28 mei
04 juni
11 juni
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Jochum de Vries
Allanda Martini
Jan Klaver

Kerkdiensten
Zondag 30 april 2017
Commissie Bijzondere Diensten
“De groene Dorpsplaats” 14.00
(bij slecht weer in het
Dorpshuis)
Voorganger: dhr. Fré Riepma,
Roden
Muzikale omlijsting door “De
Bazuin”
Ouderling van dienst: M. Douma
Collecte: diaconie
na de dienst koffie/thee

Zondag 7 mei 2017
K 9.30 ds. C.S.A. Minnaard, pred.
te Doezum
Tienerdienst en
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: J. Jongsma
Collecte: missionair werk en
kerkgroei
Zondag 14 mei 2017
K 9.30 pastor W. Jansen-Baltink,
Grootegast
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: S. Douma
Collecte: kerk
Zondag 21 mei 2017
K 9.30 ds. G.F. Heeneman,
Amsterdam
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: G. Pera
Collecte: kerk

Donderdag 25 mei 2017
Hemelvaartsdag
T 9.30 ds. L. de Ruiter, Drachten
Ouderling van dienst: J. Poelman
Collecte: kerk
Zondag 28 mei 2017
Tentdienst feestweek
Tent 14.00 dhr. J.J. Hoefnagel,
Sneek
m.m.v. The Travelers, Grootegast
Ouderling van dienst: G. of D. van
der Heide
Collecte: kerk
Zondag 4 juni 2017
Eerste Pinksterdag
K 10.00 ds. J.H. Meijer, ‘s
Gravenzande
Kindernevendienst 1-8
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Collecte: Pinksterzendingsweek
Deurcollecte voor bloemen in de
kerk
Zondag 11 juni 2017
K 9.30 ds. J.J. van der Sleen,
Surhuisterveen
Tienerdienst en Kindernevendienst
1-8
Ouderling van dienst: J. Klaver
Collecte: binnenlands diaconaat
T= Torenkerk

K= Kandelaar

NB: de 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
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Algemene Info
Moderamen
Preses
e-mail:
Kerkelijk werker
e-mail:
Scriba
e-mail:
Ouderling-kerkrentmeester
Lid diaconie

S. Douma
tel 613927
siebranddouma@live.nl
A. Klomp 0512-510593 06-19227229
a.j.klomp56@gmail.com
J. Poelman-van de Brake
tel 613411
pobra@home.nl
J. Klaver
tel 613087
K. de Wit
tel 06-41315750

Diaconie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Diaken Kerk in Aktie

K. de Wit
tel 06-41315750
H. Wijbenga
A. Schippers
K. de Wit/A. Schippers

Bezoekmedewerkster voor Het Hooge Heem en Het Zonnehuis
Oostergast: A. Martini-Bosklopper tel 612048

Inleveren kopy Kerkwijzer
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 22 mei!!
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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