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Voorwoord
Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, wat vijftig
betekent. De feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de
vijftigste dag na Eerste Paasdag. We herdenken het neerdalen van de
Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.
In 2021 doen we dat op zondag 23 mei.
Pinksteren ontstond uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoeot). Met dat
feest wordt herdacht dat God de Tien Geboden aan Mozes gaf op de berg
Sinaï. Christenen namen de feestdag over omdat ze de overeenkomst
zagen met de neerdaling van de Heilige Geest. In beide gevallen
verenigden mensen zich met God.
Heilige Geest daalde neer
Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar de hemel, maar hij beloofde
zijn leerlingen niet in de steek te laten. Op de Eerste Pinksterdag zaten
de gelovigen samen in een huis. Ineens hoorden ze een stormgeluid en
zagen ze vlammen boven hun hoofden.
Volgens de Bijbel ging dat er zo aan toe (de tekst komt uit de Nieuwe
Bijbelvertaling):
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag,
dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen
een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder
van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en
begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de
Geest werd ingegeven.
Met Pinksteren begon de christelijke kerk
De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij de inwoners van Jeruzalem.
Van Romein tot Arabier, en iedereen er tussenin: ze hoorden allemaal in
hun eigen taal de apostelen spreken over ‘Gods grote daden’.
Drieduizend mensen raakten overtuigd en sloten zich diezelfde dag nog
aan bij de kerk. Daarom wordt deze gebeurtenis gezien als het ontstaan
van de kerk.
Overgenomen uit Quest
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Activiteitenagenda
13-05
17-05
23-05
24-05
29-05
07-06

Hemelvaartsdag
Moderamen
Eerste Pinksterdag
Inleveren kopy Kerkwijzer juni
Inzameling voedselbank
Pastoraat

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het even.

Verjaardagen
30 mei
04 jun
07 jun

M. Veenstra-Miedema
Gerrit van der Velde
F. Huistra-Hijlkema

Mutaties
Verhuisd: Nick Hoekstra, nieuw adres Rikkerdaweg 21, Lutjegast
Geboren: 19 april 2021 Daan Poortinga, zoon van Ype en Agneta
Poortinga-Ritsma
Vertrokken: met belijdenisattestatie naar de Protestantse Gemeente
Drachten, Kees de Wit
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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

Gezellige zondagen Boyemaheerd

Tot nader order vervallen de gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1
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Inzameling voor Voedselbank Westerkwartier
Zaterdag 29 mei van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Rijst
Ontbijtproduct (Brinta)
Pakjes soep (droog)
Soepballetjes
Knakworst
Ranja
Wasmiddel (poeder)
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.
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Kerkelijk werker

Van de Kerkelijk werker

Verrassend!
Ik heb ooit wel eens geleerd dat de mens in wezen ongeneeslijk
godsdienstig is. Dat wil zoveel zeggen als: het gelovig zijn zit in de mens
ingebakken.
Kortgeleden bladerde ik wat in Quest, een blad waarvan ik tot nog toe
alleen de naam kende. Ik weet niet hoe het in ons huis terechtgekomen
is. We hebben het waarschijnlijk van iemand gekregen. Geen idee van
wie.
Onder het kopje ‘Geschiedenis’ vond ik een artikel dat mijn aandacht
trok.
De titel was: Hoe houd je mensen in grote samenlevingen in het gareel?
In het artikel wordt verteld dat onze voorgangers in oude tijden er toe
kwamen om samen te werken met totale vreemden. Waar sociale dieren
zoals bijvoorbeeld koeien en wolven alleen soortgenoten uit hun eigen
groep vertrouwen, daar was de mens in staat om aan wildvreemde
mensen vertrouwen te schenken en gezamenlijk tot een hechte
samenwerking te komen.
De verklaring hiervoor: dat komt door het geloof in een opperwezen.
Geloof in een god die toeziet op wat de mensen doen, zorgt ervoor dat
mensen minder geneigd zijn om elkaar te wantrouwen en dat leidt tot
meer vertrouwen, zelfs in mensen die je helemaal niet kent.
Dat klinkt niet onredelijk en het is ook wel te verbinden met
onderzoeksresultaten die laten zien dat mensen die oprecht in God
geloven gemiddeld gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen.
In het artikel gaat het over geloven in het algemeen.
Wij kennen de God die de Ene is, de Enige, de God die boven alle
andere (afgoden) uitsteekt.
En wij wisten al lang, dat geloven goed voor je is.
Dat goede dingen, zelfs het Geloof, misbruikt kan worden, verandert
daar volgens mij niets aan.
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Pastor Ate Klomp
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Van de Kerkenraad
Uit de Kerkenraadsvergadering gehouden op 22 maart 2021
Preses Siebrand Douma heet allen hartelijk welkom. Hij leest uit de
Bijbel Mattheus 28: 1-10 en daarna een overdenking van
ds. J.J. Buskes, passend bij het gelezene.
De Heer is waarlijk opgestaan
Dit is niet enkel een melding. Dan hadden de discipelen kunnen
volstaan met: De Heer is opgestaan. Het woord WAARLIJK maakt van
een melding een geloofsgetuigenis. Het woord waarlijk is een uiting
van verwondering, zekerheid en blijdschap van de discipelen.
Met het sterven van Jezus aan het kruis is ook hun hoop gestorven.
Met de begrafenis van Jezus wordt ook hun hoop en verwachting op
een betere toekomst begraven.
Toen ze Jezus begroeven, begroeven ze ook God en zichzelf.
Dan, geheel onverwacht, slaat de verwarring toe.
Enige moedige vrouwen berichten over een geopend graf en een
opgestane Jezus. Dit is het grote wonder. Jezus terug en ook God
terug in hun bestaan.
Wij zij het soms zomaar kwijt. Maar met Jezus staan en vallen wij.
Wij hebben Jezus en elkaar nodig om staande te blijven in ons wankel
geloof.
Wij zien naar het graf. Het is leeg. Nu is het evangelie van de
opgestane Heer niet langer een holle klank voor ons. Het is waarlijke
de blijde boodschap.
Wat we zeggen is meer dan het melden van een gebeurtenis uit een
verveleden. Het is een geloofsgetuigenis van onze verwondering, onze
zekerheid en onze blijdschap.
Nu roepen we het uit. De Heer is waarlijk opgestaan.
In Christus, kinderen, aarzelt niet,
Daar hij ons zelf is voorgegaan.
Wij volgen met ons levenslied:
De Heer is waarlijk opgestaan.
De preses gaat voor in gebed.

9

De agenda wordt vastgesteld nadat er nog een pauze aan wordt
toegevoegd.
Ondertekening verbindingsformulier door de nieuw bevestigde
ambtsdragers
Het verbindingsformulier voor leden van de kerkenraad van de
Protestantse Gemeente te Lutjegast, wordt gelezen door de scriba en
vervolgens ondertekend door ouderling-kerkrentmeester Jan Ype de
Vries. De preses wenst hem een goede en gezegende tijd binnen de
kerkenraad.
Overdracht taken
Wijkindeling:
Voorlopig blijft de wijkindeling nog zoals die was en is Gesina
Broekema ouderling van wijk 1 en 2 en Hielke Faber van wijk 3 en 4.
De diakenen en de bezoekmedewerkers blijven aan de wijken
verbonden. Samen met Ate Klomp wordt binnenkort besproken hoe de
werkzaamheden en de invulling van de pastoraatgroep zal zijn. En of
we nog van wijken spreken of van eenheden etc.
Moderamen:
Voorstel van de preses is om de moderamenvergaderingen voorlopig
nog even aan te houden, om in de loop van dit jaar toe te werken naar
de nieuwe structuur met de kleine kerkenraad. Voortschrijdend inzicht.
Afgevaardigde Vorming en Toerusting:
Janny Poelman was afgevaardigde naar de commissie V&T, Ate
Klomp zal dit overnemen.
Afgevaardigde Ring (Classis)
Jakob Jongsma en Siebrand Douma waren afgevaardigde naar de
bijeenkomsten van de Ring. Siebrand Douma zal afgevaardigde blijven
en hij kan zich laten vergezellen door een gemeentelid naar de
bijeenkomsten.
PAUZE
Er is nu tijd voor koffie en een lekkere traktatie van de scheidende
ambtsdragers, gebakken door Dea van der Heide.
Kerkenraad; uitsluitend zaken die met de hele raad moeten
worden besproken
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Pastoraat
Ate Klomp is voornemens binnenkort weer met bezoekwerk te starten,
uiteraard na telefonische afspraak.
De ervaring van de ouderlingen is dat sommige mensen blij zijn met
een fysiek bezoek, maar anderen zijn bevreesd voor Covid-19 en dan
blijft het bij een telefonisch gesprek.
Gesina Broekema merkt op dat deze periode met beperkingen wel een
hele dobber is voor de jeugd. Het valt hen zwaar.
Kerkrentmeesters
Martin van der Velde neemt de taak van Jakob Jongsma over en wordt
voorzitter van het college kerkrentmeesters.
Jakob Jongsma blijft nog aan voor afhandeling van de volgende zaken:
1. De Torenkerk. De definitieve stukken liggen nu bij de notaris en de
verwachting is dat het koopcontract binnenkort ondertekend kan
worden.
Momenteel is de verbouwing bezig in de Torenkerk, een gedeelte is
voor de nieuwe eigenaar. De restauratie aan het plafond is voor onze
rekening en valt binnen de subsidiemaatregel. Als alles is afgerond
volgt er een verrekening met de koper.
2. De beeld- en geluidsinstallatie is besteld bij PTH in Kollumerzwaag,
kosten € 40.000. De commissie is heel enthousiast over het product.
Zij hebben een bezoek gebracht aan de kerk in Kollummerzwaag
(gelijkend op onze kerk), waar deze installatie operationeel is. De
installatie is eenvoudig te bedienen, maar wel door twee mensen,
beamer en beeld. Betekent dat de beamerist blijft zoals het nu is, maar
dat er mensen gezocht worden voor beeldbediening. Daartoe zal het
college een campagne starten. Het geluid kan worden bediend door de
koster. Het streven is om in mei te kunnen uitzenden.
Actie kerkbalans: de brieven zijn dit jaar digitaal verzonden en daarop
zijn ongeveer 60% reacties gekomen. Niet alles is dus nog binnen. De
toegezegde bedragen zijn over het algemeen positief te noemen.
Helaas is niet gedacht aan de thuiswonende 18 plussers. Zij zullen
alsnog een persoonlijke brief ontvangen.
De preses zegt dat hij een paar jongeren heeft bezocht. Dit werd erg
op prijs gesteld en daaruit blijkt dat persoonlijke aandacht belangrijk is.
11
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Diaconie
Johan Gorter meldt dat er per wijk twee diakenen worden toegevoegd,
zodat er bij een wijkoverleg altijd één diaken aanwezig kan zijn samen
met de bezoekmedewerkers.
Binnenkort kan de QR- code worden gebruikt tijdens collectes door
middel van een verdeelsleutel. De verdeelsleutel wordt opgegeven in
de Nieuwsbrief of Kerkwijzer.
Jeugd
Geen bijzonderheden te melden.
Gemeenteopbouw
Geen bijzonderheden te melden.
Kerkwijzer/kerkbode/website
Geen bijzonderheden te melden.
Afscheid ambtsdragers
De preses neemt het woord en bedankt als eerste Siety Douma, voor
het werk dat zij vier jaar lang als wijkouderling heeft gedaan en nu haar
ambtswerk voortzet in de rol van scriba, naast het werk dat zij verricht
voor de kerkwijzer, het jaarboekje en de berichtgeving voor de
kerkbode. We zijn dankbaar dat zij die rol op zich heeft genomen. Hij
spreekt de wens uit dat zij, samen met Diederika Faber als notulist,
met plezier en toewijding hun werk voor de kerk mogen doen.
Daarna spreekt de preses de scheidende ambtsdragers ieder
persoonlijk toe, te weten: Gerrit en Dea van der Heide-Swieringa,
Jakob Jongsma en Janny Poelman-van de Brake.
Het zijn hartverwarmende woorden van waardering en dank.
De scheidende ambtsdragers bedanken de preses voor de mooie
woorden, de fijne samenwerking en wensen de kerkenraad zegen in
hun werk.
Ook de preses heeft zijn ambtsperiode verlengd. Ik ben zo vrij om te
vermelden dat we daar als kerkenraad erg dankbaar voor zijn. In de
afgelopen vier jaren hebben wij hem leren kennen als een fijne en
13

vakbekwame preses, een man met veel kennis, geduldig en met oog
voor iedereen. Wij wensen hem Gods zegen.
Janny Poelman
Rondvraag
Fokje Kroese vraagt wie de reservering van de zalen op zich neemt.
Dat zal Jakob Jongsma voorlopig blijven doen.
Sluiting
Johan Gorter leest een gedicht over de 40-dagen tijd en gaat ons
daarna voor in gebed waarna de preses de vergadering sluit.
Notulen gemaakt door Janny Poelman-van de Brake

Pinksterlied
De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet, deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
De Geest van God is als een vuur, als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft, een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
In stilte werkt de Geest van God, stuwt voort met zachte krachten,
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een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te
gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Marijke de Bruijne
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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 voor de maand
mei.
Collecte Kerk in Actie (Noodhulp), zondag 9 mei 2021
Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht,
zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij
hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een
netwerk van kerken in deze regio ondersteunt Kerk in Actie
vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een
opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze
minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
Meer lezen: kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen
Pinkstercollecte Kerk in Actie (Zending), zondag 23 mei 2021
Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en
daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het
Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist
wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken
een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de kerk worden prijzen
uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen
van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele
familie bijbellezen!
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Meer lezen: kerkinactie.nl/bijbelcompetitie
Collecten
Gemeenteleden die de diensten thuis volgen kunnen aan de collecten
bijdragen door gebruik te maken van de hieronder geplaatste
QR code. Via de QR code kunt u een bedrag overmaken naar de
Diaconie van de PG te Lutjegast. Deze QR code kan telkens opnieuw
worden gebruikt.
Omdat er 1 QR code is, is de verdeling als volgt;
1ste collecte: 65% van het betaalde bedrag
2de collecte: Fonds Gebouwen: 35% van het betaalde bedrag

Wanneer u wilt, mag het geld ook overgemaakt worden naar de
Diaconie;
Rabobank NL75 RABO 0341 0773 80 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Lutjegast.
U kunt dan natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel geld er naar de 1ste
collecte gaat en/of naar Fonds Gebouwen (2de collecte).
Scan de QR code om te betalen voor Collecte PG Lutjegast.
Scan de code met de Camera App op je telefoon.
U kunt ook gebruik maken van onderstaande link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=yz1N6HLROeUFpUq2OZjlg
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Kerkbalans
2021
t/m maart

44000,00
43000,00
42000,00
41000,00
40000,00
39000,00
38000,00
37000,00
36000,00
35000,00
34000,00
33000,00
32000,00
31000,00
30000,00
29000,00
28000,00
27000,00
26000,00
25000,00
24000,00
23000,00
22000,00
21000,00
20000,00
19000,00
18000,00
17000,00
16000,00
15000,00
14000,00
13000,00
12000,00
11000,00
10000,00
9000,00
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00

Totaal
Totaal
toegezegd
43.182,22

openstaand
vorig jaar
2.427,50

Totaal
betaald
16.351,04

Nog te
verrekenen
29.258,68

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Kerkdiensten
Zondag 2 mei 2021
K 9.30 ds. B. van der Boon,
Suwâld
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: kerk

Zondag 30 mei 2021
K 9.30 ds. J. van den Berge,
Sebaldeburen
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: diaconie

Zondag 9 mei 2021
K 9.30 pastor A. Klomp, Drachten
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: noodhulp
(Libanon/Jordanië)

Zondag 6 juni 2021
K 9.30 pastor A. Klomp, Drachten
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: werelddiaconaat
(Oeganda)

Deurcollecte: bloemen in de kerk
Donderdag 13 mei 2021
Hemelvaartsdag
K 9.30 dhr J.J. Hoefnagel, Sneek
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: diaconie

Zondag 13 juni 2021
K 9.30 ds. J.G. Arensman,
Drachten
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: missionair werk

Zondag 16 mei 2021
K 9.30 ds. R. Mulderij, Grootegast
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: A. Martini
Collecte: kerk
Zondag 23 mei 2021
Eerste Pinksterdag
K 9.30 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten
Ouderling van dienst: J.Y. de Vries
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: zending (Egypte)
19

NB: 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
*KND= kindernevendienst
*CBD= commissie bijzondere
diensten

Koffiedrinken
Elke week na de dienst is er gelegenheid om “na te zitten” in de
Kandelaar. Wanneer de dienst om 11.00 uur begint is er koffiedrinken
vóór de dienst.
Mocht de koffie u goed smaken, dan mag u een vrijwillige bijdrage
doen in de “Koffie bijdrage pot” welke elke zondag op de bar staat.
De opbrengst is een directe bijdrage aan de kosten van het
koffiedrinken.

Koffierooster
In verband met de coronamaatregelen is er
voorlopig geen koffiedrinken na de dienst
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Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster
Er is tijdelijk geen kerkautorooster

Oppasrooster
Er is tijdelijk geen oppasdienst

Organistenrooster
Tijdelijk wordt er in de erediensten
niet gezongen

02 mei

Piet Dijkstra
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09 mei
13 mei
16 mei
23 mei
30 mei
06 jun
13 jun

Martin van der Velde
Martin van der Velde ??
Martin van der Velde
Piet Dijkstra
Piet Dijkstra
Martin van der Velde
Martin van der Velde

Beamerrooster
02 mei
Wim Broekema
09 mei
Johan Gorter
13 mei
Diane Ruiter
16 mei
Siety Douma
23 mei
Gerdine Broekema
30 mei
Anneke Plantinga
06 jun
Wim Broekema
13 jun
Lammert Jan Broekema

Lectorenrooster
02 mei
Betty Schippers
09 mei
Pop Poelman
13 mei
Wim Broekema
16 mei
Janna van Dellen
23 mei
Grietje Pera
30 mei
Janny Poelman
06 jun
Dicky Klaver
13 jun
Dirk Notebomer
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Kosterrooster
02 mei
Ruurd Horenga
09 mei
Jakob Jongsma
13 mei
Hein Wijbenga
16 mei
Jochum de Vries
23 mei
Harko Bouwkamp
30 mei
Jan Klaver
06 jun
Allanda Martini
13 jun
Wim Broekema
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Algemene Info
Moderamen
Preses
e-mail:
Scriba
e-mail:
Ouderling-kerkrentmeester
Lid diaconie

S. Douma
tel 613927
siebranddouma@live.nl
S.F. Douma
tel 614168
scriba@pkn-lutjegast.nl
M. van der Velde
tel 614115
J.J. Gorter
tel 06-51644557

Diaconie
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris

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

Kerkelijk werker
e-mail:

tel 613201
tel 614352

A. Klomp 0512-510593 06-33633417
Ropta 83, 9202 KG Drachten
a.j.klomp56@gmail.com

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

Inleveren kopy Kerkwijzer
De eerstvolgende inleverdatum is uiterlijk maandag 24 mei !!
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:

24

25

