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Voorwoord
Voor u ligt alweer de kerkwijzer van maart. Zo ver zijn we al weer in het
nieuwe jaar, wat gaat de tijd snel. En dat ondanks de lockdown, waarin
het leven voor velen van ons, met name voor de jeugd, lijkt stil te
staan. Scholen en winkels zijn dicht, er wordt niet gesport en niet
gemusiceerd, je kunt nergens heen behalve naar de supermarkt voor
de noodzakelijk boodschappen.
Wel kunnen we onze haren en nagels binnenkort weer laten
verzorgen; eindelijk!
Na een week van ijspret volgde een week met prachtig voorjaarsweer.
Ook fijn voor de kinderen, die nu voorjaarsvakantie hebben.
Gelukkig voor ons leven we hier in een landelijke omgeving en hebben
we de ruimte om toch veel buiten te kunnen zijn en te genieten van de
natuur. Eigenlijk te vroeg voor de tijd van het jaar, maar je krijgt
gewoon zin in het voorjaar!
Op de agenda lezen we dat het 10 maart Biddag is. We kunnen het
niet samen beleven, omdat de kerkdeuren nog gesloten zijn.
Op 21 maart staat er ambtsdragersbevestiging op het programma.
Dat gaat in principe gewoon door.
Wat er verder allemaal gebeurt vindt grotendeels “achter de schermen”
plaats. We horen en lezen soms wat nieuwtjes in de wekelijkse
Nieuwsbrief. Voor het eerst was er enige moeite om de Kerkwijzer met
voldoende kopy te vullen, maar dat heeft alles met de lockdown te
maken.
Er komen betere tijden, maar voor veel mensen is het moeilijk om
zolang geduld te moeten oefenen. Maar wachten wordt beloond.
Voor nu zijn we Op weg naar Pasen; we kunnen ons in deze
40dagentijd daarop voorbereiden onder andere met behulp van de bij
de vorige kerkwijzer bijgevoegde veertigdagenkalender.
Een hartelijke groet aan u allen!
Siety Douma
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Activiteitenagenda
08-03
10-03
21-03
22-03
22-03
27-03
01-04
02-04
03-04
04-04

Moderamen
Biddag
Bevestiging ambtsdragers
Kerkenraadsvergadering, na 20.00 toegankelijk voor
belanghebbende gemeenteleden
Inleveren kopy Kerkwijzer april
Inzameling voedselbank
Witte donderdag
Goede vrijdag
Stille zaterdag
Eerste paasdag

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Verjaardagen
01 mrt
11 mrt
18 mrt
13 apr
15 apr

A. van der Velde-Hoekstra
A. Huizenga-Huisma
J.C. Lohmeijer
T. Helmus-van der Vaart
R. van der Velde-Poelman

Mutaties
Geboren:
15 februari 2021 Elin Annemare, dochter van Johan Laanstra en
Paulien Jongsma
Vertrokken:
Sjonnie Wiersma, Abel Tasmanweg 76 is vertrokken naar PKNgemeente Buitenpost. Zijn adres is: Molenerf 114W, 9285 VR
Buitenpost
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Gemeenteleden elders
Vergeet u niet de mensen die elders verzorgd worden?
•
•
•
•

Br. B. Hamstra, Zonnehuis Oostergast, C2, Gemmastraat 63,
9801 VG Zuidhorn
Zr. L. Veenstra-Miedema, Talma Hoeve, Johanneswâld 1,
9269 VS Feanwâlden
Zr. W. Dijkstra-de Boer, De Nieuwe Wierde, Afdeling 2, kamer
213, Burmanniastraat 1, 9843 EJ Grijpskerk
Zr. L. Veenstra-Kielstra, NeiBertilla, Postbus 604, 9200 AP
Drachten

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1
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Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
Zaterdag 27 maart van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Houdbare koffiemelk
Koffie (250 gram)
Pasta + mix
Pakjes soep (droog)
Vis in blik
Zout
Wilt u ook Douwe Egberts punten sparen voor de Voedselbank. Bij een bepaald aantal
punten kan men daarvoor gratis pakken koffie krijgen. De punten kunt u in een envelop
of plastic zakje in de krat deponeren.
Zegels van supermarkt Poiesz zijn ook van harte welkom. Ze worden opgeplakt en
verzilverd voor levensmiddelen.
Wilt u liever een gift geven? Dan is het rekeningnummer: NL47 RABO 0122 256 069
t.n.v. Voedselbank Westerkwartier.

Beter laat dan nooit……
Alle 65-plussers hebben vlak voor
de kerstdagen een prachtig stukje
aangeboden gekregen door de CJV.
Een geweldig initiatief en een
megaklus waaruit liefde en
betrokkenheid spreekt en wat heel
positief door de gemeente is
ontvangen.
CJV-ers, als kerkenraad willen wij
jullie dan ook nog van harte
bedanken voor dit prachtige gebaar.
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De weg van hoop
Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop
in deze krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.
Václav Havel
Václav Havel (1936 – 2011) was een Tsjechisch schrijver, dissident en
politicus. Hij was de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van
Tsjechië.
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(Bijdrage Janny Poelman)
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Kerkelijk werker

Van de Kerkelijk werker

Hij komt!
Wij bereiden ons thuis voor op belangrijk bezoek. Op het moment van
schrijven duurt het nog maar een paar dagen voordat het grote moment
daar is.
Gerda is al druk bezig met de logeerkamer, het huis is helemaal
gezogen en het zou me niet verbazen als er ook nog gedweild wordt,
want de vloer in de kamer moet echt schoon zijn.
Want Jonathan (dat is die ‘hij’) is natuurlijk niet zomaar iemand. Volgens
Gerda is hij op zijn minst het mooiste jongetje van het land en hij dus
komt deze week voor het eerst bij ons logeren, zonder dat zijn ouders
hinderlijk in de weg lopen.
U begrijpt het misschien al: Jonathan is ons jongste kleinkind
(7 maanden oud) en ik moet toegeven: ook volgens mij is hij een erg
mooi kind, zo zie je ze zelden! ;-)
Wij kijken er dus naar uit.
Een duidelijk verhaal van voorbereiden en ergens naar toe leven wil ik
maar zeggen.
In het kerkelijk jaar zitten we ook in een tijd van voorbereiding.
Op 17 februari begon de 40 dagentijd, de tijd waarin we toeleven naar
Pasen en in die tijd kijken we uit naar het feest van de Opstanding.
Dat is natuurlijk wel wat meer dan het logeren van een kind bij zijn pake
en beppe. Die 40 dagentijd is naast het ‘uitzien naar’, ook een tijd van
bezinning.
De beleving van deze ruim 6 weken, kan van persoon tot persoon nog
wel eens verschillen. Sommige mensen zijn in deze periode solidair met
de armen en eten anders/minder en geven het geld dat ze over houden
aan projecten die iets aan die armoede proberen te doen.
Anderen zoeken het eerder in muziek; door regelmatig te luisteren naar
passiemuziek bereid je je ook voor en kun je op die manier naar Pasen
11

toeleven. En zo zijn er waarschijnlijk nog wel meer manieren. Heel vaak
concentreert die voorbereiding zich vooral in de stille week, de laatste
week voor het Paasfeest, waarin we in de kerk stilstaan bij de laatste
dagen van de Heer, zijn gang naar Kruis en Opstanding.
Laten we ieder op onze eigen manier invulling proberen te geven aan
de 40 dagentijd.
Pastor Ate Klomp
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Diaconie
Collectebonnen
De Protestantse gemeente Lutjegast geeft 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 Diaconie.
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
Van de Diaconie:
Hieronder ziet u de goede doelen van Kerk in Actie en de Protestantse
Kerk voor de komende periode. En ook al hebben we in deze
Coronatijd geen kerkdiensten en ook geen collectes (en dus geen
inkomsten), we gaan als Diaconie van Lutjegast wel een bijdrage
overmaken naar al deze goede doelen.
We hebben van verschillende gemeenteleden al een bijdrage mogen
ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor!
Het bankrekeningnummer van de: Diaconie NL75 RABO 0341 0773 80
Biddagcollecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), woensdag 10 maart
2021
Ghana - Een beter inkomen voor boerinnen
Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw.
Maar er groeien bijzondere sheabomen (ook wel karitébomen
genoemd), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie
ondersteunt vrouwen die van deze sheanoten boter maken
voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te
verkopen, krijgen de vrouwen er de beste prijs voor. Ze doen ook mee
in spaargroepen: elke week leggen ze wat geld in waarvan ze om
beurten een lening kunnen krijgen. Hier profiteert het hele gezin van.
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40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat), zondag
14 maart 2021
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van
generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze
regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen.
Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare
omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor
kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in
deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig
financieel.
40dagentijdcollecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 21 maart
2021
Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de
kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten. Hierdoor
zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een
hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze
vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De kerk leert hen
ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met
biogasinstallaties goede landbouw bedrijft.
40dagentijdcollecte Protestantse Kerk (Jong Protestant), zondag 28
maart 2021
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met
deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag
als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die
wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt
door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het
paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en
waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
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Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 1 april 2021
Zuid-Afrika - Een toekomst voor arme kinderen
Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in
gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt
de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15
en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die
jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze
doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve
vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op
een beter leven.
Meer lezen: kerkinactie.nl/40dagentijd
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Pikulan adoptiekinderen
Zoals we in de vorige Kerkwijzer al aankondigden, de Diaconie heeft
onderzoek gedaan, op basis van de inkomsten die we jaarlijks binnen
krijgen, of we meer kinderen kunnen adopteren. Dat is gedaan, en het
kan.
Daarom mag ik jullie voorstellen
aan ons nieuwe financieel
geadopteerde kind:
Alex Samudra.
Ook Alex is geadopteerd via
Pikulan. Hij is geboren op 30 mei
2014, en is nu dus zes.
Alex woont, net als onze andere
twee adoptiekinderen op Batu.
Hij woont bij zijn vader, moeder
en zijn oudere zus, een
Christelijk gezin. Zijn vader en
moeder hebben geen vast
inkomen, alleen zijn vader
verdient geld met verkopen van
oude rommel. Alleen wanneer hij
dat gratis kan krijgen om door te
verkopen verdient het gezin iets.
Namens Alex: Heel erg bedankt!
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Kerkbalans
2021
t/m januari

Totaal
Totaal
toegezegd
2.720,64
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2.427,50
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Verhuizen
Jammer dat ik op deze manier afscheid moet nemen van allen die mij
dierbaar zijn in Lutjegast.
Doordat wij helaas geen erediensten kunnen houden dan maar in de
kerkwijzer.
Ik heb in Drachten een huis gekocht en ga deze maand verhuizen en
mij daar aansluiten bij de Protestantse gemeente.
Ik heb fijn in Lutjegast gewoond en met heel veel plezier mijn steentje
mogen bijdragen in onze gemeente en daarbuiten.
Voelde me altijd welkom en met velen van jullie contact gehad. Dat zal
ik zeker gaan missen.
Wordt ouder en Drachten geeft op dat vlak meer voorzieningen. Ook
hou ik van uitdagingen en zal die in Drachten ongetwijfeld weer vinden.
Mocht u in Drachten zijn altijd welkom op de koffie/thee aan Zetveld
25. (Om de hoek bij het ziekenhuis)
Als we weer erediensten gaan houden in de Kandelaar zal ik die
ongetwijfeld zo nu en dan nog gaan bezoeken en na de dienst elkaar
bij de koffie ontmoeten.
Jullie allen hartelijke dank voor wat jullie mij gegeven hebben om mij al
die jaren thuis te voelen in Lutjegast.
Kees de Wit
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Wees gezegend!

Mag de HEER jullie zegenen en jullie beschermen,
mag de HEER het licht van zijn gelaat over jullie doen schijnen en jullie
genadig zijn,
mag de HEER jullie zijn gelaat toewenden en jullie vrede geven.
Het goede van God over allen die besmet zijn met het virus.
Dat jullie vrede mogen ervaren,
de vrede die alle verstand te boven gaat,
dat jullie ziel getroost mag worden dat niets ons kan scheiden van de
liefde van onze Schepper en God.
Het goede van God over alle artsen, verpleegkundigen en
zorgwerkers.
We zegenen jullie met moed en wijsheid, met compassie voor de
mensen die aan jullie zorg zijn of worden toevertrouwd, met energie,
gezondheid en veerkracht om het vol te houden en met troost wanneer
jullie een strijd verliezen.
Het goede van God over onze regering, de koning, onze premier en de
ministers.
We zegenen jullie met wijsheid en daadkracht om moeilijke
beslissingen te nemen,
met onderscheidingsvermogen om te zien wat wijs en goed is in alle
keuzes die voor jullie liggen, met innerlijke bewogenheid vanuit de kern
van je bestaan, daar waar God nabij is.
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Het goede van God over ouderen en soms ook iets jongeren in
verpleeg- en verzorgingshuizen die geen bezoek meer mogen
ontvangen
en over ouderen die zelfstandig wonen en daar alleen zijn, sociaal
geïsoleerd.
We zegenen jullie met de troost van God die een God van nabij is,
met de ervaring in het alleen-zijn niet eenzaam te hoeven zijn,
met mensen die op verrassende manieren jullie bestaan nu verlichten
met nabijheid, vooral van de Aanwezige zelf, de grote ‘Ik ben er’.
Het goede van God over de gezinnen.
We zegenen jullie met liefde, vrede en harmonie in deze ongedachte
situatie.
Met verdraagzaamheid nu je zolang, zo vaak op elkaars lip zit.
Met de vreugde van nieuwe momenten van kwaliteit en nabijheid.
We zegenen die gezinnen waar het niet zo lekker loopt, waar geweld
op de loer ligt.
Hen zegenen we met innerlijke terughoudendheid, maar ook met moed
om hulp te zoeken, om het zwijgen te doorbreken.
Het goede van God over alleen gaanden voor wie het alleen-zijn nu
nog zwaarder weegt dan normaal.
We zegenen ook jullie met Gods nabijheid, zijn troost, zijn vrede en
liefde en de wetenschap ‘zelfs al voel ik mij alleen, ik ben het nooit’.
We zegenen jullie ook met aandacht van familie, vrienden en naasten.
Het goede van God over alle ondernemers, zij die hun bestaan
bedreigd zien en zij die nu juist nieuwe kansen krijgen.
We zegenen jullie met rust en vertrouwen voor de toekomst,
met creativiteit en innovatiedrang om nieuwe wegen te gaan
met onverwachte wendingen en ongedachte uitkomst.
Het goede van God over alle mensen in het onderwijs, leerkrachten en
leerlingen.
We zegenen ook jullie met creativiteit en energie om doorgang te laten
vinden wat door moet gaan.
Met de wil om er als leraar juist ook nu te zijn voor je leerlingen en
studenten met het beste dat je hen te bieden hebt.
Met doorzettingsvermogen voor al je vakken, studies, examens en
tentamens nu de verleiding groot is juist dat te laten verslonzen.
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Het goede van God over ons land en al haar bewoners van al die
verschillende achtergronden, huidskleuren en culturen.
Wees gezegend met het goede dat God in ons samen bewerkt,
met het beste dat we elkaar juist nu kunnen bieden,
met vertrouwen dat het leven sterker is dan wat dan ook,
met de moed om op te staan tegen onrecht en wat niet goed is,
met de bereidheid om het belang van de ander te zien en erop te
reageren,
met saamhorigheid en solidariteit
en met hoop, hoop voor een toekomst die anders, beter zal zijn dan
ooit.
Het goede van God over deze wereld met al haar landen en volken.
Wees gezegend met de liefde en troost van de Eeuwige, die je
schepper is en die nooit loslaat wat Hijzelf begon.
Geen plant of dier, geen volk of individu omdat Hij trouw is geweest,
zal zijn en is!
Wees gezegend!
(bijdrage Kees de Wit)
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Oproep
Wie kan mij helpen aan een agenda van de Zangavond in de
Hervormde Kerk in Lutjegast op 7-10-1995.
H.K. Hazenberg, Stationsweg 6
Tel. 249077
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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 06-33633417
a.j.klomp56@gmail.com
J. Poelman-van de Brake
tel 613411
pobra@home.nl
J. Jongsma
tel 612672
J.J. Gorter
tel 06-51644557

Diaconie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

D. Notebomer
A. Martini-Oldenburger
J.J. Gorter

tel 613201
tel 614352

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

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