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Voorwoord
Zomer 2021
Aan het begin van de zomerperiode zijn we als geloofsgemeenschap
eindelijk weer bevrijd van de meeste beperkende maatregelen van
Covid-19. We mogen weer met een onbeperkt aantal mensen naar de
kerk en ook weer voluit zingen.
Toch blijft de anderhalve meter maatregel een kleine beperking en
volgens mijn waarneming een niet uit te voeren maatregel. Kijk maar
eens om je heen in onze dagelijkse samenleving en zie de beelden op
televisie.
Toch hebben we besloten, ook gezien de naderende vakantieperiode,
het koffiedrinken na de dienst maar even uit te stellen tot het
startweekend. Dit alles onder voorbehoud van de ontwikkelingen die er
op dat moment zijn.
Door het opduiken van diverse varianten van het virus en de
losgebarsten reislust in onze samenleving, kunnen we naast grote
exporteur van allerlei goederen en diensten wereldwijd, ook weleens
importeur worden van allerlei varianten van het virus. We doen het ons
zelf soms ook wel een beetje aan.
Ondanks de beperkingen van de afgelopen periode zijn we als
kerkgemeenschap volop in beweging gebleven. Nieuwe
kerkenraadsleden zijn bevestigd in het ambt en sommigen zijn
herbevestigd in een ander ambt dan in de vorige periode.
Ook hebben we de eerste kerkenraadsvergadering gehouden in de
nieuwe kleinere samenstelling. Ook bijzonder op deze vergadering was
het eerste optreden van Diederika Faber als notulist. Wij hopen dat
Diederika met veel genoegen deze taak binnen onze gemeente voor
langere tijd wil vervullen.
Ook op gebied van kerkomroep is iets ingrijpends veranderd.
Hadden we eerst alleen geluid, nu kunnen wij iedereen die over een
internetaansluiting beschikt bereiken met een live uitzending met beeld
en geluid. We zijn dankbaar voor de vele vrijwilligers die zich
beschikbaar stellen om deze nieuwe techniek bij de thuis
meeluisterende en kijkende gemeenteleden te brengen. Ook hiervoor
geldt: Oefening baart Kunst.
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Ook is er vanuit de gemeente de vraag gekomen om de wekelijkse
nieuwsbrief weer in te voeren. Deze werd door een deel van de
gemeenteleden gemist nu de kerkdiensten weer zijn hervat vanaf
begin mei.
Op dit moment hebben we besloten dit eerst niet te doen, maar wel om
vanaf nu wekelijks de liturgie te versturen via de mail naar de bij ons
bekende adressen. Vanaf deze plaats nogmaals de oproep aan de
gemeenteleden die hun mailadres nog niet met ons gedeeld hebben
om dit wel te doen. Wij willen voor de toekomst de overweging maken
om op een wekelijkse nieuwsbrief en/of liturgie verzending over te
gaan.
Daar komt dan tegen over te staan dat de kerkwijzer vervalt. Dit
enerzijds om de belasting van degenen die dit elke week moeten
verzorgen niet te vergroten, en anderzijds omdat door de wekelijkse
nieuwsbrief met liturgie de kerkwijzer overbodig wordt.
Ook wordt er momenteel gewerkt aan de voorbereiding van de
startzondag op 19 september. In de kerkwijzer van september zal er
meer over de invulling van deze startzondag bekend gemaakt worden.
Hopelijk weten we dan ook beter wat er allemaal mogelijk is.
Ik wens U allen een goede vakantieperiode toe en hoop dat wij rust en
vertrouwen mogen putten uit de kracht van de Geest van onze Heer
die nabij is.
S. Douma, preses

Activiteitenagenda
04-07
12-07
18-07
31-07
23-08
28-08
06-09
19-09

Kinderdienst (laatste keer voor de vakantie)
Moderamen
Doopdienst
Inzameling voedselbank
Inleveren kopy Kerkwijzer september
Inzameling voedselbank
Moderamen
Startzondag

Heeft u iets voor de activiteitenagenda, mail het naar kerkwijzer@pkn-lutjegast.nl
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Verjaardagen
26 jul K. Ploeg
12 aug H.L. Smith
14 aug K. Helmus
05 sep A. van der Velde-Nicolai

Mutaties
Verhuisd: Peter de Vries, de Noord 109, Grootegast is verhuisd naar:
Alkemastraat 14, 9865 BD Opende

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, Zorgcentrum Het Hooge Heem, De
Gast 4, 9861 BD Grootegast, kamer 311
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Gezellige zondagen Boyemaheerd

Tot nader order vervallen de
gezellige zondagen op de
Boyemaheerd, Stationsweg 1

Inzameling voor Voedselbank
Westerkwartier
Zaterdag 31 juli van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Pasta + mix
Pakjes soep (droog)
Vis in blik
Ontbijtkoek
Pannenkoekmeel
Stroop
Zaterdag 28 augustus van 10.00 – 12.00 uur inzameling
In de hal van de Kandelaar staan daarvoor kratten gereed.
De volgende producten zijn welkom:
Houdbare melk
Groente in blik of pot (groot en klein)
Bruine bonen (blik of pot)
Vruchten in blik
Thee
Ontbijtproduct (Brinta)
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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

Oranje
Het is maandagmorgen 28 juni als ik dit stukje schrijf.
Gisteren hing er aan het huis van de overburen nog een vaderlandse
vlag met in het midden ‘HOLLAND’. Ook de oranje vlaggetjes die een
deel van de straat opvrolijkten zijn verdwenen.
Het verbeeldde allemaal een paar weken van optimisme.
Maar nu: tegelijk met de vlaggen en de juichcapes is dit
voetbaloptimisme weer opgeborgen. Misschien kan het volgend jaar
weer voor de dag gehaald worden? Wie weet.
Wat overblijft zijn gesprekken en stukjes in de krant over een foute
wissel, onderschatting van de tegenstander, over een enorme kans en
een ongelukkige rode kaart en vooral het gevoel van teleurstelling.
Het begon allemaal zo mooi, vlak voor het begin van de wedstrijd in
Boedapest, met het uit volle borst meegezongen Wilhelmus. De
uitbundigheid van de tienduizenden Nederlanders op de tribune, hun
oranje kleding en de vrolijkheid die de blijde verwachting van de mensen
liet zien. Dat gevoel van verbondenheid.
Maar dan, anderhalf uur later: de sombere gezichten op die verstomde
tribune. Nog steeds oranje gekleurd, maar ineens een stuk fletser.
Sommigen spreken wel eens van voetbalgekte. Maar je kunt het ook
anders bekijken.
In ieder geval is er een behoefte aan iets dat ons samenbindt, dat een
goed gevoel geeft, behoefte aan aanstekelijk enthousiasme. Dat is
belangrijk, we hebben af en toe blijkbaar helden nodig.
Jammer dat het weer voorbij is.
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Gelukkig
voor
de
liefhebbers was er op
dezelfde
dag
een
Nederlander
die
in
Frankrijk heel hard kon
fietsen en een andere
landgenoot
die
in
Oostenrijk het beste met
z’n auto voorop kon
rijden.
Maar nog even over die
onderlinge band, dat is
volgens mij van groot
belang. Het laat iets zien
dat bij het leven zelf
hoort. Zo zit het in
elkaar, met zijn hoogteen dieptepunten.
En het bewijst dat de mens niet gemaakt is om alleen te zijn. Een mens
wordt pas echt mens in contact met anderen. Een mens wil in principe
‘er bij’ horen.
Dat weten we natuurlijk vanuit Bijbel en geloof al heel lang. Niet dat we
dat nooit eens vergeten of over het hoofd zien. We zijn ook maar
mensen tenslotte.
Daarom:
Er wordt van jou gehouden
door anderen, door de Ander.
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 voor de maanden
juli en augustus.
Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat), zondag 4 juli 2021
Actie Vakantietas: zomerpret voor kwetsbare kinderen
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl
jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een
zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed,
toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal
protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun
omgeving. Actie Vakantietas is een van de projecten waarmee Kerk in
Actie kinderen in armoede helpt.
Meer lezen: kerkinactie.nl/vakantietas
Collecte Kerk in Actie (Zending), zondag 15 augustus 2021
Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof
In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet gemakkelijk. Je
wordt beschouwd
als tweederangs burger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd
op je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Actie steunt
een bijbelschool die hen door middel
van trainingen meer over de Bijbel leert, en ook laat zien hoe je je als
christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim
zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel
jongeren!
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Meer lezen: kerkinactie.nl/christeninpakistan
Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat), zondag 5 september 2021
Ghana - Een sterke kerk op een kwetsbare plek
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de
hoofdstad Accra, in de hoop
daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De
Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden
ontmoedigen door hen kansen te bieden in hun eigen dorp. Met steun
van Kerk in Actie kunnen ze een praktisch vak leren, zoals kleermaker,
kapper of timmerman. Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en
schrijven, en leidt ze voorgangers op.
Meer lezen: kerkinactie.nl/kerknoordghana

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
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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

Kerkomroep met beeld en geluid
Sinds april 2021 hebben we in onze kerk de mogelijkheid om de diensten
live mee te kijken. We hebben nog een paar kinderziektes gehad, o.a.
verkeerde instellingen, traag internet en ander ongemak. Live
meeluisteren kon al sinds 2004 en daar ging het soms ook wel eens mis.
Soms kan men geen verbinding maken. Dit kan ook verband houden
met het feit dat er maximaal 20 anonieme kijkers/luisteraars tegelijkertijd
mogen deelnemen. Een luisteraar met een luisterkastje is niet anoniem,
en heeft altijd voorrang. En fysiek aanwezig zijn in de kerk kun je ook
alles live meekrijgen.
Nu blijkt dat niet iedereen weet hoe je de diensten thuis live kunt
luisteren of bekijken.
In Jip en Janneke taal de verschillende mogelijkheden:
1. Via de website van kerkoproep.nl.
Ga naar internet en typ in je zoekbalk: ‘kerkomroep’. Het eerste resultaat
brengt je bij de website https://www.kerkomroep.nl.
Ga naar deze website. Hier vindt u weer een zoekveld met de naam:
Vind uw kerk. Typ hier: ‘Lutjegast’ en enter. Klik nu op het woord: Prot.
Gemeente te Lutjegast. Onderaan de volgende pagina vindt u alle
diensten van de afgelopen tijd. Hier kunt u klikken op ‘live’, ‘liturgie’,
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‘luisteren’ , ‘opslaan’, ‘kijken’ of nog een keer ‘opslaan’. De knop met
‘live’ staat alleen achter de datum van vandaag. De knop ‘opslaan’ staat
alleen bij voorgaande diensten. Sla deze website op in uw favorieten om
hem later gemakkelijker terug te vinden.
2. Via de app ‘Kerkomroep’ op uw I-pad, smartphone of tablet.
De app is geschikt voor Android en IOS. Ga naar de play-store of de
app-store en haal de (gratis) app Kerkomroep op. Ook hier kunt u een
kerk zoeken. Wanneer u de kerk van Lutjegast hebt gevonden, kunt u
deze toevoegen aan ‘mijn kerken’. Hierdoor kunt u onze kerk de
volgende keer gemakkelijker terugvinden. Wanneer u op onze kerk naar
links schuift, ziet u 3 stipjes. Klik op deze stippen en u krijgt de keuze uit
een drietal opties, o.a.: melding zodra de dienst begint, of automatisch
starten. Wanneer u op onze kerk klikt, bent u gelijk bij de diensten. Hier
kunt u kiezen uit ‘Geluid’, of ‘Beeld’. Of ‘Live’ voor de dienst van
vandaag.
3. Indien u een SmartTV hebt, kunt u de diensten ook direkt op uw TV
bekijken. Hiervoor moet u wel de app ‘Kerkomroep’ op uw TV zetten. Ik
kan niet alle handleidingen per TV-toestel hier benoemen. Ga hiervoor
naar de handleiding van uw TV.
4. Met de bestaande luisterkastjes hebt u altijd voorrang en kunt u de
diensten live meeluisteren. Deze hoeft men alleen maar aan te zetten,
en deze zoekt automatisch verbinding met onze kerk. Zodra de dienst is
afgelopen schakelt die ook weer automatisch uit. Neem contact op met
één van de kerkrentmeesters indien u ook een luisterkastje wenst.
Voor vragen: Wim Broekema
mail: pknlutjegast@outlook.com
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Langzamer leven
'Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer
weder, o Here! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten. Verzadig
ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en
ons verheugen al onze dagen.' (Psalmen 90:12-14)
Ken je het verhaal van de haas en de slak? Beiden rennen een wedstrijd
maar pas bij de finish wordt het doel van de wedstrijd bekendgemaakt.
Het ging niet om de snelheid maar om de bijzondere dingen die ze
onderweg hadden beleefd en gedaan.
Het leven lijkt wel een beetje op deze wedstrijd. Er zijn dagen dat we
haastig door het leven vliegen op weg naar...ja, naar wat? Een rustig
moment, een vrije dag, vakantie of pensioen? Zou ons geluk dan in de
toekomst liggen? Na de dagen die donker en zwaar zijn? Is het geluk te
vinden na de dagen waar onze agenda overstroomt of na de saaie lege
dagen waarvan we wensen dat ze maar snel voorbij zijn.
Staat er niet dat elke dag telt en dat we ons elke dag kunnen verheugen?
Dat kan alleen als we ons elke ochtend verzadigen met Gods
goedertierenheid staat hierboven.
Goedertierenheid betekent letterlijk goedheid die groeit.
Elke dag schenkt God ons die genadige overvloedige goedheid. Als we
Gods uitnodigende nabijheid binnengaan krijgen we een ander
perspectief en gaan we langzamer leven. We krijgen we oog voor de
lichtpuntjes die in elke dag/moment aanwezig zijn. Omdat God er altijd
bij is. De sneltrein van haastige drukte en de soms blinde paniek
waarmee we door het leven razen komt tot stilstand. We gaan zien wat
werkelijk belangrijk is.
Stilstaan bij God en langzamer leven betekent niet dat we achter gaan
lopen. Het betekent juist dat we vol gaan lopen. Juist de haastige drukte
zorgt ervoor dat we de kostbare tijd leeg weggooien. Tijd die met
aandacht en liefde gevuld had kunnen worden. Vertrouw dat God ons
de ruimte en rust biedt om werkelijk vol te leven. Ontspan en koester je
in Zijn liefde. Niet sommige dagen maar al de dagen. Dat is geen
tijdsverspilling. Leef niet te gehaast en leef een dag tegelijk. Zoek het
geluk niet in de toekomst of in de omstandigheden maar bij God, die jou
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nu wil vullen met Zijn vrede, liefde, kracht en wijsheid. Hij vult je met
Zijn Geest.
Heer, leer ons onze dagen tellen... Om onze uren en minuten met
aandacht en liefde te vullen, om werkelijk te Leven door Uw kracht. U
vult ze met Uzelf.
Ik wens ieder een gezegende vakantietijd.
Diane Ruiter

NBG-zomermagazine Dicht bij de bron
‘De Bijbel vraagt om nieuwsgierigheid
en graafwerk’, zegt spreker en
zangeres Jannica van Barneveld in
Dicht bij de bron. Dit gratis magazine
van
het
Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap
(NBG)
bevat
zomerse inspiratie rondom de Bijbel,
zoals
een
vakantieleesplan,
vertaalverhalen en puzzels. Voor
kinderen is er een laaggeprijsd
zomerdoeboek.
‘Zodra je begint te graven in de Bijbel,
blijf je nieuwe schatten ontdekken’, zo
licht Jannica haar bovengenoemde
uitspraak in het magazine toe.
‘Schatten die je nooit kunt ontdekken als je verwacht dat ze boven de
grond liggen.’
Voorproefje ‘Dicht bij de bron biedt een voorproefje van de NBV21, de
verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling’, zegt NBG-directeur Rieuwerd
Buitenwerf. ‘Je krijgt een kijkje achter de schermen en wordt uitgenodigd
om zelf met de bijbeltekst aan de slag te gaan. Ik hoop dat de NBV21
die in oktober verschijnt mensen dichter bij de bron brengt: bij de
bronteksten en bij de Bijbel als inspiratiebron.’
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Het vakantieleesplan bevat bijbelteksten over het thema ‘De kracht van
Gods woord’. Verder bevat Dicht bij de bron een interview met NBV21projectleider Matthijs de Jong, artikelen over het ontstaan van de Bijbel
en over geloof en wetenschap, verhalen van bijbelvertalers, een test,
puzzels en citaten.
Het magazine is kosteloos aan te vragen bij het NBG. Zolang de
voorraad
strekt.
Het
magazine
aanvragen
kan
via:
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/dichtbijdebron
Zomerdoeboek voor kinderen
Dit doeboek is bestemd voor denkers, doeners, speurders en
knutselaars vanaf 7 jaar. Het boek neemt je mee op reis naar bijbelse
bestemmingen: van een spannende tocht over de Nijl naar de grote stad
Rome waar Paulus naartoe wil. Kampeer ondertussen met het volk van
Israël onderaan de bergen of ga op weg met Psalm 121. Het doeboek
is zelfstandig te gebruiken, sluit aan bij kindernevendienstmethode
Bijbel Basics en kost € 3,95 bij het NBG.
Het zomerdoeboek voor kinderen is verkrijgbaar via onze webshop:
https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/bijbelse-bestemmingen/

Bedankt
Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die zo hebben meegeleefd
tijdens het verblijf in het ziekenhuis en thuiskomst.
Voor de vele kaarten, bloemen en wat niet al.
Het was geweldig dit meeleven.
Ook namens Gerrit bedankt; het heeft ons zeer goed gedaan.
Het gaat nu goed met mij.
In vol vertrouwen gaan we verder.
Vriendelijke groeten,
Annie en Gerrit van der Velde
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Kerkbalans
2021
t/m mei

46000,00
45000,00
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
toegezegd
45.567,22

Totaal
openstaand
vorig jaar
2.427,50

Totaal
betaald
23.607,46

Nog te
verrekenen
24.387,26

toegezegd

vorig jaar

betaald

verrekenen

Totaal

openstaand

Totaal

Nog te
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Kerkdiensten
Zondag 4 juli 2021
K 9.30 dhr. J.Y. van der Wal,
Morra
Kinderdienst
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Binnenlands diaconaat

Zondag 8 augustus 2021
K 11.00 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Diaconie

Zondag 11 juli 2021
K 9.30 dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: A. Oldenburger
Collecte: Kerk

Zondag 15 augustus 2021
K 11.00 mw. H.J. de BoerLodewijks, Lucaswolde
Ouderling van dienst: S. Douma
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Zending (Pakistan)

Zondag 18 juli 2021
Doopdienst
K 11.00 pastor Ate Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: G. Broekema
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie

Zondag 22 augustus 2021
K 9.30 ds. M. Mink, Sneek
Ouderling van dienst: S.F. Douma
Diaken van dienst: D. Notebomer
Collecte: Diaconie

Zondag 25 juli 2021
K 9.30 ds. A.J. van der Wiel,
Leeuwarden
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: J.J. Gorter
Collecte: Kerk

Zondag 29 augustus 2021
K 9.30 pastor A. Klomp,
Drachten
Ouderling van dienst: H.J. Faber
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Kerk

Zondag 1 augustus 2021
K 9.30 ds. E.C. Rooseboom,
Drachten
Ouderling van dienst: J.Y. de Vries
Diaken van dienst: F. Kroese
Collecte: Diaconie
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NB: 2e collecte is altijd voor het fonds
gebouwen
*KND= kindernevendienst
*CBD= commissie bijzondere
diensten

Geen project? Dubbel Project!
World Servants heeft 15 maart de knoop doorgehakt: het project naar
Nepal gaat niet door. Tenminste niet zoals we het ons hadden
voorgesteld. We blijven de zomer met onze groep jongeren in
Nederland.
Gelukkig is er een alternatief in samenwerking met stichting Present
Enschede: we gaan klussen bij stichting de Beuk in Boekelo. Hier
wonen mensen met een heftig verleden van verslavingsproblematiek
en ook prostitutie, delinquentie en misbruik. Ze hebben vaak een
dubbeldiagnose en hebben emotioneel een laag niveau. We gaan 10
dagen samen met deze mensen optrekken en aan de slag. Zo gaan
we een plantenkas vernieuwen, de dagbestedingshuisjes verven,
(moes)tuintjes aanleggen, bestrating leggen. Verder willen we
bijdragen aan de dagbesteding, spellen doen en samen activiteiten
doen als een opwekking (karaoke) avond.
Maar die school in Nepal dan? Die komt er zeker weten! Hoewel het
natuurlijk super jammer is dat 2020 niet door kon gaan en nu 2021
totaal anders is geworden, gaat die school, die we deze zomer zouden
gaan bouwen, er gewoon komen. Gebouwd door een lokale aannemer
met stenen die door u gesponsord zijn. Ondertussen gaan wij aan de
slag in Nederland!
Ik zou het zelf toch wel heel leuk vinden om een keer op project te
gaan in Afrika of Azië, dus wie weet, misschien volgend jaar? In ieder
geval wil ik iedereen heel erg bedanken die mij/ons heeft gesponsord.
Hierdoor kan er dit jaar een dubbel project komen!
Hanne Plantinga
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Koffiedrinken
Als alles goed gaat hopen we met de
startzondag voor het eerst weer samen koffie
te drinken
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Overige roosters

Ruilbeurten graag doorgeven
aan scriba en beamerteam

Kerkautorooster
Er is tijdelijk geen kerkautorooster

Oppasrooster
Na de zomervakantie start de kinderoppas weer
Het rooster verschijnt in het septembernummer

Organistenrooster
04 jul
11 jul
18 jul
25 jul

Martin van der Velde
Martin van der Velde
Martin van der Velde
Martin van der Velde

Het rooster voor augustus is nog niet
bekend
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Beamerrooster
04 jul
Siety Douma
11 jul
Gerdine Broekema
18 jul
Anneke Plantinga
25 jul
Lammert Jan Broekema
01 aug
Wim Broekema
08 aug
Johan Gorter
15 aug
Diane Ruiter
22 aug
Siety Douma
29 aug
Gerdine Broekema
05 sep
Anneke Plantinga

Lectorenrooster
04 jul
Gesina Broekema
11 jul
Siety Douma
18 jul
Betty Schippers
25 jul
Pop Poelman
01 aug
Wim Broekema
08 aug
Janna van Dellen
15 aug
Grietje Pera
22 aug
Janny Poelman
29 aug
Dicky Klaver
05 sep
Dirk Notebomer

Kosterrooster
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04 jul
11 jul
18 jul
25 jul
01 aug
08 aug
15 aug
22 aug
29 aug
05 sep

Hein Wijbenga
Jochum de Vries
Harko Bouwkamp
Allanda Oldenburger
Hein Wijbenga
Jochum de Vries
Harko Bouwkamp
Jan Klaver
Allanda Oldenburger
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 23 augustus !!
Het drukwerk voor de Kerkwijzer wordt verzorgd door:
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